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Podrà pujar tothom al terrat? Serà segur?

Puc tenir una coberta verda amb inclinació?

Quina sobrecàrrega de pes suposa? Aguantarà el pes?

Quines plantes es posen?

Puc combinar vegetació amb espais d’oci? I amb espais d’horta?

Puc combinar-ho amb plaques solars o d’ACS?

Cal regar una coberta verda? 

Quanta aigua es necessita? 

Pot generar alguna plaga d’insectes com mosquits o d’altres?

A on m’haig de dirigir si vull fer una coberta verda?

El manteniment és car? És fàcil?

L’existència d’una coberta verda en una comunitat pot suposar alguna 
ajuda sostinguda o exempció fiscal?

Quines millores comporta la incorporació d’una coberta verda a un 
edifici d’habitatges?

Hi haurà algun registre de cobertes verdes de Barcelona?

Quina és l’esperança de vida d’una coberta verda?

Hi poden concórrer edificis nous?

Una construcció actual en curs podria accedir als ajuts del concurs? 

Pot ser objecte de la subvenció un edifici públic?

Es pot ubicar una activitat econòmica en la coberta verda?

Quines superfícies es considerarien com a coberta? 
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Sobre el concurs de cobertes verdes que impulsa l’Ajuntament.



Què és una coberta verda? 
Un sistema constructiu que té un acabat vegetal sobre gruix de terra 
o substrat , concebut especialment per obtenir beneficis ambientals. 
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? 
Entre 80 i 150 €/m2

Els costos varien significativament segons la ubicació i el projecte. 
Els factors clau que influeixen en el cost són la mida del sostre, la 
inclinació, el disseny, els tipus de materialsque s’utilitzin al sostre (per 
exemple, si cal un reforç estructural, el volum de substrat necessari, 
el tipus de vegetació, els components del sistema, les superfícies du-
res, el mobiliari o els paraments, etcètera), l’accés al sostre i el tipus 
de manteniment que requereixi. 
Es pot donar un cost orientatiu en funció del sistema de coberta ver-
da que s’utilitzi (inclou impermeabilització, sistema drenant, substrat, 
vegetació i reg):
Coberta extensiva: entre 80 i 90 €/m2 
Coberta semi-intensiva: entre 90 i 130 €/m2 
Coberta intensiva: a partir de 150 €/m2

És subvencionable?
Sí, és subvencionable; els edificis d’habitatge es poden acollir a la 
rehabilitació, on poden acollir-se els edificis d’habitatge. Per una altra 
banda, el concurs de cobertes verdes suposa una subvenció extra-
ordinària que pretén donar impuls a la implantació de deu cobertes 
verdes, i alhora fer difusió de la campanya de subvencions general.
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No hi entrarà aigua? Puc tenir goteres?
Sempre que hi hagi una impermeabilització antiarrels segura i ga-
rantida, no hi ha d’haver goteres. La impermeabilització s’ha de fer 
amb làmines impermeables sintètiques, les quals, com que estan 
protegides de la radiació solar directa i les oscil·lacions brusques de 
temperatura mitjançant la coberta verda, tindran una vida útil llarga 
(fins i tot més que d’altres solucions no protegides dels canvis de 
temperatura), i no hi haurà fuites d’aigua.

La execució correcta d’una coberta verda garanteix més durabilitat 
de la impermeabilització.

Puc fer qualsevol tipus d’activitat   
als terrats?
Cada terrat és un cas únic, i cal fer una anàlisi prèvia de quina ac-
tivitat s’hi pot dur a terme o no. L’estudi tindrà en compte aspectes 
tècnics (sobretot estructurals) per saber si el pes que pot suportar la 
coberta limita l’activitat que hi volem desenvolupar. Per exemple, si 
hi volem fer un hort o volem instal·lar-hi una piscina, l’estructura ha 
de sostenir més pes que si hi volem construir una zona per prendre 
el sol o una pista esportiva. En qualsevol cas, caldrà elaborar un 
estudi de les necessitats dels veïns, de les potencialitats arquitectò-
niques i de les instal·lacions ja existents. A partir d’aquí, es podrien 
definir els usos següents: ús funcional (estendre la roba, tenir un 
hort, una coberta verda...). Ús recreatiu (zones per passejar, prendre 
el sol, llegir, zona de reunions, de jocs infantils, per celebrar festes 
puntuals, fer esport...). Ús ecològic (de captació i producció d’energia, 
d’aljub d’aigua).

Podrà pujar tothom al terrat? Serà segur?
En principi hi podran accedir les persones que tinguin un permís 
d’accés, com ara propietaris i inquilins en cas d’edificis de particu-
lars; usuaris, si es tracta d’establiments que tenen instal·lacions a la 
coberta, com ara poliesportius, i alumnes o pacients, en cas d’enti-
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tats com ara escoles o hospitals. Pel que fa a la seguretat en cas de 
caigudes, s’hauria de comprovar que els perímetres del terrat com-
pleixin la funció de seguretat. En cas que els límits fossin insuficients 
per assumir la nova funció que tindrà el terrat (per exemple, espai 
de joc amb pilota...), caldria fer una reforma per adequar el límit a 
l’ús que es farà de l’espai.

Puc tenir una coberta verda    
amb inclinació?
Sí, fins a 45 graus (aproximadament) d’inclinació es pot tenir una 
coberta verda. Si el sostre s’inclina més de 45 graus, són necessàri-
es solucions tècniques específiques de façana vegetal adaptades al 
disseny per garantir l’estabilitat dels sistemes drenants, el substrat 
i la vegetació.

Quina sobrecàrrega de pes suposa? 
Aguantarà el pes?
Depèn de l’activitat que s’hi vulgui dur a terme. Als 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, cal la visita d’un enginyer o arquitecte 
perquè comprovi quina és la càrrega que aguanta l’edifici i, si cal, 
reforçar l’estructura per garantir la seguretat. Hi ha diferents soluci-
ons tècniques que permeten reduir el pes dels sistemes de cobertes 
verdes: substrats molt lleugers i sistemes que necessiten poc gruix 
de substrat com les cobertes extensives, que són viables amb no-
més 10 centímetres de gruix.

Quines plantes es posen?
Es pot seleccionar diversos tipus de vegetació, que tindran requeri-
ments diferents pel que fa al gruix de terres necessari, l’aportació de 
rec, l’orientació solar, etcètera.

A la guia de cobertes verdes editada per l’Ajuntament de Barcelona 
s’hi poden trobar recomanacions d’espècies vegetals.
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-
que/ciutat-verda-i-biodiversitat/terrats-vius-i-cobertes-verdes 
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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, 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 solars   
o d’ACS?
Sí, no només es poden combinar, sinó que en  milloren el seu ren-
diment. És un fet demostrat que els panells solars treballen de ma-
nera més eficient en una coberta verda que no pas en un sostre 
convencional. El rendiment de les plaques solars disminueixen el 
rendiment per sobre dels 25 ºC de temperatura. La vegetació fa 
que la temperatura de la coberta sigui inferior, cosa que afavoreix 
l’eficiència de les plaques solars.

Cal regar una coberta verda? 
Totes les plantes necessiten un mínim d’aigua per viure. Segons el 
tipus de vegetació que es triï, es pot arribar a construir un sostre 
amb poques necessitats hídriques. En tot cas, és recomanable ins-
tal·lar un sistema de reg per garantir l’adaptació de la vegetació i 
per assegurar que, en les èpoques més càlides, les plantes tinguin 
l’aportació hídrica necessària. 

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 que s’utilitzi. Per minimitzar l’ús 
d’aigua potable per al reg, es poden utilitzar aigües pluvials i es pot 
dissenyar un pla per reutilitzar les aigües grises de l’edifici. 
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Pot generar alguna plaga d’insectes com 
mosquits o d’altres?
Només les aigües estancades permeten la proliferació d’insectes 
com els mosquits. Al contrari, en una coberta pavimentada, és més 
fàcil que es produeixi una acumulació d’aigua que en una superfície 
de terra.

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), que disposa d’una  oficina especialitzada 
per donar suport als professionals, i a través d’una xarxa d’oficines 
d’habitatge, una a cada districte, on s’atén a la ciutadania i on s’in-
forma de les  diferents campanyes d’ajuts a la rehabilitació en curs.
Per a més informació: 
http://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca

Professionals que poden donar orientació per a la construcció  
d’una coberta verda.

Asociación Española de Cubiertas Verdes (ASESCUVE)

Asociación Española de Paisajistas (AEP)

Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona (CAATEEB)

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de 
Catalunya

Fundació de la Jardineria i el Paisatge
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El manteniment és 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 semiintensiva, 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 especi-
alitzades o els mateixos inquilins.

El cost que suposa el manteniment d’una coberta verda depèn de 
les condicions específiques: tipus de vegetació, superfície, facilitat 
d’accés, etcètera. Orientativament,  en el cas de cobertes extensi-
ves podria oscil·lar entre 2 i 10 €/ m² l’any. En el cas de les semiin-
tensives la forquilla de preus passaria de 4 a 20 €/ m² l’any.

L’existència d’una coberta verda en una 
comunitat pot suposar alguna ajuda 
sostinguda o exempció fiscal?
En aquest moment no hi ha prevista cap altra ajuda, més enllà de 
les subvencions per a la implantació de la coberta verda.

Quines millores comporta la incorporació 
d’una coberta verda a un edifici d’habitat-
ges? 
D’una banda, la coberta verda pot implicar una millora en el com-
portament energètic i hídric de l’edifici. Més enllà d’això, el contacte 
amb el verd té evidents beneficis evidents en el benestar de les 
persones. Hi ha evidències sobre el seu valor terapèutic, especial-
ment psicològic.
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Hi haurà algun registre de cobertes ver-
des de Barcelona?
El mapa Barcelona + Sostenible es duu a terme de forma col·labo-
rativa entre ciutadans, empreses, entitats i Administració i permet, 
per exemple, buscar les cobertes verdes que hi ha a la ciutat  i 
introduir-ne de noves.

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 cons-
tructiu (mantes de retenció, làmina drenant, filtres i tipus de subs-
trat). Algunes cobertes verdes a Europa han durat més de 75 anys i 
encara continuen en funcionament.

Hi poden concórrer edificis nous?
Sí, sempre que el calendari encaixi amb els terminis previstos al 
concurs. L’obra objecte de la subvenció s’ha d’iniciar desprès de l’ob-
tenció del premi (comunicació de condició de guanyador).

Una construcció actual en curs podria 
accedir als ajuts del concurs? 
Es podria subvencionar la part de l’obra que encara no s’ha exe-
cutat? L’objecte del concurs és la subvenció de la coberta verda, 
que s’ha d’implementar després d’obtenir la condició de guanyador. 
L’obra objecte de la subvenció s’ha d’iniciar amb posterioritat a la 
comunicació del guanyador del concurs.
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Si s’han executat altres parts independents de la coberta com, per 
exemple, el forjat, es podria subvencionar la implantació de la solu-
ció de coberta verda.

Pot ser objecte de la subvenció un edifici 
públic?
Les subvencions estan orientades prioritàriament a edificis de propi-
etat privada. Els edificis de propietat municipal no poden ser objecte 
de la subvenció.mPel que fa a altres administracions, per dur a ter-
me l’actuació caldrà el vistiplau de la propietat, que serà la titular de 
la sol•licitud i de la subvenció.

Es pot ubicar una activitat econòmica en 
la coberta verda?
No. Estan excloses expressament les cobertes on es duguin a terme 
activitats econòmiques, com bars o activitat hotelera, per exemple.

Quines superfícies es considerarien com 
a coberta? 
S’hi consideren les cobertes dels pàrquings? Es consideren cobertes 
susceptibles de rebre la subvenció les situades per sobre de qualse-
vol edificació; per tant, també s’hi poden considerar les cobertes dels 
soterranis (per exemple, pàrquings).


