
COBERTES
VERDES

II CONCURS

2020-2022

OBJECTIU
El concurs tenia com a objectiu la construcció de 10 
cobertes verdes distribuïdes territorialment per  la ciutat 
de Barcelona.

DESTINATARIS
Entre les persones i entitats que podien optar al concurs, 
es defineix la següent tipología d’edificació.

Edificis existents, prioritàriament edificis d’habitatges, 
de titularitat privada on la realització d’una coberta verda 
generi una important millora paisagística i mediambiental 
en l’entorn.

CONCURS

ACCÈSSITS

GUANYADORS

2020
     01          02          04        05        06        07        08        09        10       11         12

2021
     01          02          04        05        06        07        08        09        10       11         12

2022
     01          02          04        05        06        07        08        09        10       11         12

Publicació de la
convocatòria 

46 
propostes

presentades

45 de
pre-

seleccio-
nades

33
propostes

acceptades

6
propostes
finals + 8 
accèssits

Fase d’obra,
execució de les 6

cobertes guanyadores

Fase d’obra,
execució de les 6

cobertes guanyadores

CRITERIS DE SELECCIÓ

70p

40p

10p

> Economia en l’execució

> Beneficis col·lectius i socials

> Edificis d’habitatge

> Transició ecològica

> Millora paisagística

10p

10p

Cobertes guanyadores (6)

Accèssits (8)

Cobertes presentades (46) 

RESULTATS ESTIMATS

1. Increment de la superfície verda
6 cobertes de concurs                  1522 m2

2. Millores constructives
- Augment de l’aïllament tèrmic
- Atenuació del soroll ambiental
- Protecció de la làmina impermeable
- Endreçament i actualització de les 6 cobertes

3. Cicle de l’aigua
- 2 noves instal·lacions per a la recollida d’aigua de pluja

4. Foment de la biodiversitat
-   6 hotels d’insectes
-   Nius d’ocells
-   Caixes niu per a ratpenats

5. Tipologies de vegetació
- Arbres fruiters
- Herbassar de port mitjà
- Prat de port baix
- Arbustives
- Arbres
- Entapissants

5. Generació d’energia
- 100 m2 de captació solar amb mòduls de plaques       
    fotovoltaiques

6. Altres
- 6 nous espais de socialització
- Noves empreses en el sector i augment de     
   l’experiència 
- 6 cobertes per fer-ne difusió
- Incentivar l’interès de les comunitats de veïns i dels  
    gestors d’equipaments 

- Enfiladisses
- Aromàtiques
- Crespinelles
- Bulbs
- Crasses

Canalejos, 57

Nàpols, 168

Reina Cristina, 13

Bailèn, 164-170

Bruniquer, 25

Mejía Lequerica, 22

Fernando Pessoa, 54-56

Biosca, 39

Provença, 268

Pg. Isabel II, 6Mallorca, 253

Manuel de Falla, 34

Maresme, 128

Av. Diagonal, 97-99
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nàpols, 168

Bailèn,164-170

mejía lequerica, 22

L’eixample

L’eixample

les corts

Vista final de la coberta

Vista final de la coberta

Vista final de la coberta

Secció  longitudinal

Secció  longitudinal

Secció  Longitudinal

Planta general

Planta general

Planta General

VEGETACIÓ
Se seleccionen 
un conjunt 
d’especies vegetals 
amb floracions 
escalonades per 
oferir flors durant 
tot l’any.

VEGETACIÓ
En aquesta coberta 
es busca crear 
la sensació de 
passejar per un 
prat on predominen 
les herbàcies.

VEGETACIÓ
S’incorporen dunes 
de diferents grups 
que permeten el 
desenvolupament 
de diferents tipus 
d’espècies vegetals 
i una zona de 
plantes comestibles 
i aromàtiques.

FOMENT DE LA 
BIODIVERSITAT
A la coberta 
s’instal·len 
menjadors  i caixes 
niu per a diferents 
espècies d’aus 
per millorar la 
biodiversitat a la 
ciutat.

ESPAI SOCIAL
Es projecta un 
espai verd on 
gaudir de la família 
i els amics a l’hora 
que es fomenten 
les interaccions 
veïnals.

GENERACIÓ 
D’ENERGÍA
Les noves  
instal·lacions 
d’energia 
fotovoltaica 
comunitària 
permeten 
l’autogeneració 
d’energia neta. 

ESPAI SOCIAL
Es generen 
diferents tipus 
d’espais que 
fomenten les 
interaccions 
veïnals com zones 
esportives, infantils 
i de descans.

GENERACIÓ 
D’ENERGIA
Es combinen les 
instal·lacions 
d’energia 
fotovoltaica de 
22 kWh amb la 
biodiversitat de la 
coberta. 

FOMENT DE 
L’ESPORT
Es crea un espai 
central per 
practicar activitats 
físiques en un 
entorn natural i de 
relació veïnal. 
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Residencial

Residencial

Residencial

Superfície

Superfície

Superfície

680 m2

477 m2

550 m2

Superfície verda

Superfície verda

233 m2

269 m2

DADES 
GENERALS

DADES 
GENERALS

DADES 
GENERALS

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Ús

Ús

Ús

Edifici plurifamiliar entre mitgeres on la es projecta una 
gran plaça central per dur-hi a terme activitats diverses, i un 
perímetre de jardí.

Forma part del Complex Elizalde i disposa d’un gran prat de 
plantes herbàcies que generen un alt potencial biofílic.

Situat a l’interior d’una illa de l’Eixample, la proposta busca 
establir una zona de relació veïnal mitjançant zones esportives i 
de lleure.

Superfície verda

DESCRIPCIÓ

465 m2

LeA atelier

MataAlta

Huertos in the Sky

Equip tècnic:

Equip tècnic:

Equip tècnic:
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Residencial

Residencial

Residencial

Superfície

Superfície

Superfície

320 m2

327 m2

236 m2

Superfície verda

Superfície verda

Superfície verda

226 m2

174 m2

155 m2

DADES 
GENERALS

DADES 
GENERALS

DADES 
GENERALS

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Ús

Ús

Ús

DIAGONAL, 97-99

manuel de falla, 34

provença, 268

sANT MARTÍ

sarrià-sant gervasi

L’eIXAMPLE

Vista final de la coberta

Vista final de la coberta

Vista final de la coberta

Secció  longitudinal

Secció  longitudinal

Secció  longitudinal

Planta general

Planta general

Planta general

VEGETACIÓ
En aquesta coberta 
trobem diversos 
tipus de plantes 
que fomenten 
una simbiosi 
amb els animals 
pol·linitzadors que 
omplen de vida el 
terrat.

VEGETACIÓ
En aquesta coberta 
trobem vegetació  
arbustiva herbàcia 
i una zona d’hort 
urbà autogestionat 
amb hortalisses de 
quilòmetre 0.

VEGETACIÓ
En aquesta 
coberta trobem 
diversos tipus de 
vegetació, com 
ara:  crespinelles, 
herbàcies, 
arbustives i plantes 
enfiladisses, que 
potencia hàbitats 
d’ocells i insectes. 

FOMENT DE LA 
BIODIVERSITAT
A la coberta 
trobarem un hotel 
d’insectes, un 
espai de descans 
i un menjador 
per a ocells per 
complementar la 
seva alimentació 
als mesos més 
freds.

FOMENT DE LA 
BIODIVERSITAT
A la coberta 
trobarem un hotel 
d’insectes, i un 
espai de descans 
per a diferents 
espècies d’aus.

FOMENT DE LA 
BIODIVERSITAT
A la coberta 
trobarem un hotel 
d’insectes, gestió 
fitosanitària i un 
espai de descans 
per a les aus.

ESPAI SOCIAL
Es combina l’espai 
verd amb bancs on 
gaudir de la família 
i els amics a l’hora 
que es fomenten 
les interaccions 
veïnals.

GENERACIÓ 
D’ENERGIA
L’evotranspiració 
de la coberta verda 
permet mantenir 
la temperatura 
baixa i millorar 
el rendiment 
de les plaques 
fotovoltaiques.

CICLE DE L’AIGUA
Sistema multicapa 
que reté entre el 50 
i el 90% d’aigua. 
Emmagatzematge 
de l’aigua de pluja 
en dipòsits per 
abastir la coberta. 

Amb bones vistes a Collserola, la coberta està equipada amb 
zones d’estar per augmentar la cohesió veïnal.

Situat entre mitgeres, la porposta inclou una zona d’horts 
urbans, espais socials i instal·lacions biosolars.

Espai entre mitgeres al cor de l’Eixample, la proposta busca 
afavorir les activitats culturals i generar espais variats de 
relació veïnal.

MataAlta

Huertos in the Sky

Eix Verd

Equip tècnic:

Equip tècnic:

Equip tècnic:

foto: Eix Verd


