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Què és una coberta verda? 
Un sistema constructiu que té un acabat vegetal sobre gruix de 
terra o substrat i és concebut especialment per obtenir beneficis 
ambientals. En aquest sistema, la cobertura de vegetació pot ser 
total o parcial, i no fa referència a terrats amb testos de plantes, 
sinó a tecnologies de construcció per millorar l’hàbitat o estalviar 
consum d’energia, és a dir, tecnologies que compleixen una funció 
ecològica.

Quin cost té una coberta verda? 
Els costos varien significativament segons la ubicació i el projecte. 
Els factors clau que influeixen en el cost són la mida de la coberta, 
el pendent, l’estat de conservació, l’estructura, el nou disseny i el 
futur manteniment. Per exemple, el cost varia depenent de si cal un 
reforç estructural, del gruix de substrat que vulguem posar, del tipus 
de vegetació (segons la vegetació escollida podem necessitar més o 
menys manteniment), de l’estat de les baranes i els badalots,  
etcètera.
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No entrarà aigua? Puc tenir goteres?
Sempre que hi hagi una impermeabilització antiarrels segura i 
garantida, no hi ha d’haver goteres. De fet la coberta verda ajuda 
a augmentar la vida útil de la làmina impermeable ja que la 
protegeix de la radiació solar directa i atenua els canvis sobtats 
de temperatura.

Per tant, la correcta execució d’una coberta verda garanteix una 
millor durabilitat de la impermeabilització.

Puc tenir una coberta verda 
amb inclinació?
Sí, fins a 45 graus (aproximadament) de pendent es pot tenir una 
coberta verda. Si el sostre s’inclina més de 45 graus, són necessàries 
solucions tècniques específiques de façana vegetal adaptades al disseny 
per garantir l’estabilitat dels sistemes drenants, el substrat i la vegetació.
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Quina sobrecàrrega de pes suposa? 
Aguantarà el pes?
Depèn de l’activitat que s’hi vulgui dur a terme. En els edificis nous, 
des de la fase de projecte s’ha de tenir en compte l’ús que es farà 
del terrat i fer els càlculs corresponents perquè l’estructura suporti 
el pes. 

En edificis existents, és necessària la visita d’un tècnic que avaluï 
quina és la càrrega que aguanta l’edifici i valorar si cal reforçar 
l’estructura per garantir la seguretat. De totes maneres existeixen 
solucions tècniques que permeten reduir el pes de les cobertes 
verdes (sistemes amb substrats lleugers i amb poc gruix) que 
permeten adaptar-se a les diferents casuístiques de cada coberta.

Quines plantes es posen?
Hi ha molts tipus de vegetació que es pot plantar a una coberta 
verda: aromàtiques, arbustives, suculentes... En general una gran 
varietat on escollir tot i que cal tenir en compte els condicionants de 
la coberta com ara el gruix de terres, l'orientació solar... 
Podeu consultar la Guia de cobertes verdes publicada per l'Ajuntament.

Puc combinar vegetació amb espais d’oci? 
I amb espais d’horta?
Sí, són perfectament compatibles. Els sistemes existents permeten 
alternar espais amb vegetació i zones pavimentades, de descans, 
amb mobiliari, pèrgoles, zona d’horta... En tot cas, s’ha d’estudiar 
quin sistema de coberta és més apropiat per a cada element i la 
ubicació més indicada per a cada ús.

Puc combinar-ho amb plaques 
fotovoltaiques?
Sí, no només es poden combinar, sinó que poden millorar el seu 
rendiment. Les plaques fotovoltaiques disminueixen el seu 
rendiment en temperatures elevades, i per tant, si la vegetació 
aconsegueix disminuir la temperatura de la coberta farà que 
aquestes plaques siguin més eficients.
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Cal regar una coberta verda? 
Totes les plantes necessiten un mínim d’aigua per viure per tant 
serà necessari instal·lar un sistema de reg a la coberta per garantir 
el seu correcte creixement i ajudar-les en les temporades més 
seques. En qualsevol cas, si el tipus de vegetació que es triï està 
adaptat al nostre clima i té unes baixes necessitats hídriques no 
necessitarà una elevada aportació d’aigua.

Quanta aigua es necessita? 
No hi ha una sola resposta, el càlcul de l’aigua necessària depèn de 
la vegetació, del substrat, del clima i de les influències ambientals, 
del disseny i del tipus de sistema utilitzat. Per minimitzar l’ús d’aigua 
potable per al reg, es poden utilitzar vegetacions amb baixos 
requeriments hídrics, sistemes de recollida i reutilització d’aigües 
pluvials i sistemes de reutilització de les aigües grises de l’edifici.

Pot generar alguna plaga d’insectes com 
mosquits?
Normalment són les aigües estancades les que permeten la 
proliferació d’insectes com els mosquits. En una coberta pavimentada 
és més fàcil que es produeixi una acumulació d’aigua que en una 
superfície de terra.

El manteniment es car? és fàcil?
El manteniment de la vegetació és important i s’ha de tenir en 
compte en el disseny i la gestió de tots els projectes. Si es vol reduir 
el manteniment, és aconsellable triar una coberta verda extensiva, 
o semi - intensiva, amb plantes de requeriments baixos. A banda 
de la vegetació, caldrà tenir en compte el manteniment dels altres 
elements de la coberta, com en qualsevol terrat no vegetat: les 
instal·lacions que hi pugui haver, els paviments, els desaigües. El 
manteniment el poden dur a terme empreses de jardineria 
especialitzades o el mateix veïnat.

El cost que suposa el manteniment d’una coberta verda dependrà 
de les condicions específiques: tipus de vegetació, superfície, facilitat 
d’accés, etc... 
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A on m’haig de dirigir si vull fer una 
coberta verda?
L’Ajuntament de Barcelona ofereix assessorament en matèria de 
rehabilitació de terrats vius i cobertes verdes i sobre la tramitació 
de subvencions a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i 
Qualitat de Vida (IMPUQV). 

Per a més informació:
barcelona.cat/paisatgeurba

Quines millores comporta la 
incorporació d’una coberta verda a un 
edifici d’habitatges?  
La coberta verda augmenta la durabilitat de la làmina 
impermeable i l’aïllament tèrmic de l’edifici, i a més atenua el soroll 
ambiental de la coberta. Més enllà de les millores constructives, 
suposa la creació d’un nou espai comú, segur i agradable, a on les 
persones poden gaudir de la vegetació d’una manera confortable, 
que en molts casos és considera un valor afegit de l’immoble. Cal 
també tenir en compte que el contacte amb la vegetació té 
beneficis en el benestar, com per exemple en aspectes psicològics 
com la reducció de l’estrès. 

Quina és l’esperança de vida d’una 
coberta verda?
La vida útil d’una coberta verda està directament relacionada amb 
la qualitat del disseny, la construcció i el manteniment que tingui, i 
especialment amb la durabilitat dels components del sistema 
constructiu (mantes de retenció, làmina drenant, filtres i tipus de 
substrat). Algunes cobertes verdes a Europa han durat més de 75 anys 
i encara continuen en funcionament.

http://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca
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Professionals que poden donar orientació per a la construcció 
d’una coberta verda.

Asociación Española de Cubiertas Verdes: (ASESCUVE)
www.asescuve.org
Asociación Española de Paisajistas: (AEP) 
www.aepaisajistas.org
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya: (COAMB)
www.coamb.cat
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona (CAATEEB)
www.apabcn.cat
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: (COAC)
www.arquitectes.cat
Col·legi de Biòlegs de Catalunya:
www.cbiolegs.cat
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya: 
www.agronoms.org
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de 
Catalunya: 
www.agricoles.org
Fundació de la Jardineria i el Paisatge:
www.ntjdejardineria.org/fundacio-de-la-jardineria-i-el-paisatge/
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida: (CAFBL)
www.cafbl.cat



 

Qui es pot presentar al concurs?
Qualsevol titular privat d'edificis existents on la realització d’una 
coberta verda generi una important millora paisatgística i 
mediambiental en l’entorn i/o suposi un benefici de caràcter 
col·lectiu i/o social pels usuaris o habitants de l’edifici.

Es pot presentar al concurs un edifici de titularitat pública?
No, les subvencions estan adreçades exclusivament als edificis de 
titularitat privada.

Em puc presentar al concurs si a la coberta es desenvolupa una 
activitat econòmica?
No, les bases del concurs de cobertes verdes exclouen 
específicament aquestes cobertes.

Puc posar plaques fotovoltaiques?
Si, de fet la incorporació de plaques fotovoltaiques puntua en la fase 
concurs i és un dels conceptes que es subvencionen. Cal recordar 
que la combinació de les plaques fotovoltaiques amb vegetació pot 
millor la seva eficiència.

Tinc més punts per ser un edifici d’habitatges?
Si, el concurs prioritza els edificis d’habitatges. Aquest fet 
s’evidencia a la fase de concurs on hi ha un màxim de 70 punts 
(5 punts per habitatge) que només poden assolir els edificis 
d’habitatges.

Les cobertes d'edificis que no són habitatges es poden 
presentar?
Si, es poden presentar a concurs cobertes que no siguin 
d'habitatges, com ara una coberta en un interior d'illa, i encara es 
valora més que el veïnat del voltant en pugui gaudir visualment.
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Preguntes freqüents sobre el concurs 
de cobertes verdes

Si tinc una terrassa particular em puc presentar?
En general caldrà que tots els habitants o usuaris de l’edifici disposin 
d’accés a la coberta perquè la puguin gaudir. No obstant, es podran 
admetre cobertes verdes d’ús no col·lectiu, sempre que incorpori 
valors per a la col·lectivitat, en quant a la visibilitat des dels edificis 
de l’entorn o de l’espai públic, que generin beneficis paisatgístic i /o 
ambiental.

Quins són els premis?
Els 50 primers preseleccionats que passaran a la fase concurs 
rebran 1.500 € en concepte de subvenció pels treballs tècnics 
realitzats per a inscriure’s al concurs.

A la fase concurs hi haurà 10 guanyadors, que rebran el 75% dels 
costos totals, fins a 100.000€, per l’execució de la coberta verda, i 
10 accèssits que rebran una subvenció addicional de 1.500€ pels 
treballs tècnics realitzats per a la presentació de les propostes a la 
fase concurs.

Hi ha una superfície mínima de coberta per presentar-se al 
concurs?
No hi ha una superfície mínima de coberta. El que estableixen les 
bases és una plantació mínima del 50% de la coberta termenera de 
l’edifici (descomptant badalots i celoberts) o bé una superfície 
mínima de 200 m2.de superfície verda.



Qui es pot presentar al concurs?
Qualsevol titular privat d'edificis existents on la realització d’una 
coberta verda generi una important millora paisatgística i 
mediambiental en l’entorn i/o suposi un benefici de caràcter 
col·lectiu i/o social pels usuaris o habitants de l’edifici.

Es pot presentar al concurs un edifici de titularitat pública?
No, les subvencions estan adreçades exclusivament als edificis de 
titularitat privada.

Em puc presentar al concurs si a la coberta es desenvolupa una 
activitat econòmica?
No, les bases del concurs de cobertes verdes exclouen 
específicament aquestes cobertes.

Puc posar plaques fotovoltaiques?
Si, de fet la incorporació de plaques fotovoltaiques puntua en la fase 
concurs i és un dels conceptes que es subvencionen. Cal recordar 
que la combinació de les plaques fotovoltaiques amb vegetació pot 
millor la seva eficiència.

Tinc més punts per ser un edifici d’habitatges?
Si, el concurs prioritza els edificis d’habitatges. Aquest fet 
s’evidencia a la fase de concurs on hi ha un màxim de 70 punts 
(5 punts per habitatge) que només poden assolir els edificis 
d’habitatges.

Les cobertes d'edificis que no són habitatges es poden 
presentar?
Si, es poden presentar a concurs cobertes que no siguin 
d'habitatges, com ara una coberta en un interior d'illa, i encara es 
valora més que el veïnat del voltant en pugui gaudir visualment.

Si tinc una terrassa particular em puc presentar?
En general caldrà que tots els habitants o usuaris de l’edifici disposin 
d’accés a la coberta perquè la puguin gaudir. No obstant, es podran 
admetre cobertes verdes d’ús no col·lectiu, sempre que incorpori 
valors per a la col·lectivitat, en quant a la visibilitat des dels edificis 
de l’entorn o de l’espai públic, que generin beneficis paisatgístic i /o 
ambiental.

Quins són els premis?
Els 50 primers preseleccionats que passaran a la fase concurs 
rebran 1.500 € en concepte de subvenció pels treballs tècnics 
realitzats per a inscriure’s al concurs.

A la fase concurs hi haurà 10 guanyadors, que rebran el 75% dels 
costos totals, fins a 100.000€, per l’execució de la coberta verda, i 
10 accèssits que rebran una subvenció addicional de 1.500€ pels 
treballs tècnics realitzats per a la presentació de les propostes a la 
fase concurs.

Hi ha una superfície mínima de coberta per presentar-se al 
concurs?
No hi ha una superfície mínima de coberta. El que estableixen les 
bases és una plantació mínima del 50% de la coberta termenera de 
l’edifici (descomptant badalots i celoberts) o bé una superfície 
mínima de 200 m2.de superfície verda.

TORNAR AL SUMARI




