
Coberta verda al carrer d'Àvila, 138, Barcelona 

L’edifici del c/d’Àvila 138 era una antiga nau industrial que va ser reformada per un despatx  
d’arquitectes que, alhora, hi va ubicar les seves oficines. Aprofitant la reforma van decidir 
ubicar una coberta verda al terrat. El Jordi, arquitecte i treballador del despatx, ens explica els 
beneficis d’aquesta instal·lació.  

 

 

 

Es tracta d’una coberta que comparteixen els diversos despatxos d’oficines que hi ha a l’edifici. 
Allà hi pugen a dinar, a fer el descans, o fins i tot a fer-hi reunions o trucades. De fet, el Jordi 
ens explica que s’ha convertit en un espai de trobada i “networking” entre despatxos.  

 



 

Es tracta d’una coberta verda i també coberta aljub. Això vol dir que a més de tenir tot un 
espai enjardinat, emmagatzema aigua basant-se en una solució arquitectònica que inclou: una 
capa d’impermeabilització, un espai d’uns 10 cm que recull l’aigua, i una plataforma flotant, 
també amb aïllament a sota, on es posen uns 10cm de capa de terra gràcies a la qual creixen 
les plantes.  

L’emmagatzematge d’aigua té dos avantatges: per una banda, les plantes de la superfície van 
xuclant aquesta aigua i, per tant, gairebé no és necessari regar-les.  I per l’altre, l’efecte tèrmic 
de l’aigua ajuda a regular la temperatura de l’edifici i protegir-lo de les variacions tèrmiques.  

Al jardí, no només hi trobem plantes mediterrànies,  com romaní, farigola o espígol, sinó que 
també hi ha arbres fruiters com per exemple un magraner. I gràcies a la vegetació, cada dia 
reben les visites de fins a 6 o 7 especies d’ocells diferents. El Jordi explica que fins i tot una 
època uns ànecs hi van fer el seu niu.  

 

 

 

El Jordi comenta que la coberta té més de 15 anys.  Com que principalment hi creixen plantes 
mediterrànies adaptades al clima de la ciutat, i gràcies a la solució arquitectònica que han 
escollit, no necessita gaire manteniment. Només ve un jardiner de tant en tant que desbrossa 
les males herbes.  



 

Després de fer aquesta coberta, el despatx del Jordi ha fet més de 10 projectes similars a la 
ciutat, alguns d’ells en edificis d’habitatges, per exemple al carrer Pau Claris, i altres en 
equipaments municipals.  Ens expliquen que cada cas és diferent, segons l’edat de l’edifici, la 
capacitat de càrrega que pugui suportar, o el tipus de coberta verda que s’hi vulgui fer, però 
que en tots el casos la coberta verda aporta un clar benefici, no només als que treballen o 
viuen a l’edifici, sinó al conjunt de la ciutat.  

Els avantatges pels que viuen i treballen a l’edifici són evidents. Un espai d’estada i 
tranquil·litat amb tots els beneficis que aporta el verd per la salut i el benestar. El Jordi 
reconeix que hi ha èpoques en què ha de treballar moltes hores i que mirar per la finestra o 
poder sortir de tant en tant a un espai com aquest, per ell no té preu.  

Però l’edifici també se’n beneficia, ja que millora el manteniment de la impermeabilització i el 
fet que estigui aïllada tèrmicament evita que es malmeti pels canvis de temperatura.   

I el verd a la coberta ajuda a combatre també el que s’anomena “efecte illa de calor”. En una 
ciutat com Barcelona, els terrats convencionals absorbeixen molta calor i la retenen, de 
manera que després es va desprenent, com si es tractés d’un radiador. El verd als terrats 
redueix de forma substancial aquest efecte aportant ombra i frescor.  

Segons el Jordi, fer el projecte d’una coberta verda és bastant ràpid. El projecte tècnic es pot 
fer en un parell de setmanes o un mes, i un cop fet, l’execució és d’entre dues i tres setmanes.  

Pel que fa al cost que pot tenir, ens explica que varia en funció de cada cas, però que ara estan 
preparant un parell de projectes que presentaran al concurs de cobertes verdes que promou 
l’Ajuntament de Barcelona. Amb aquest concurs, els propietaris dels edificis poden rebre 
1.500€ en la fase de preselecció, destinats a projectes tècnics, i si el projecte és un dels 10 
escollits, rebran una subvenció del 75% de les despeses per executar la coberta.  



 


