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RESUM 

En el present treball de fi de grau pretenc donar a conèixer 

l’experiència adquirida en el camp de les pràctiques professionals. 

El període de pràctiques ha tingut una duració de sis mesos i s’ha 

realitzat a l’empresa Eixverd. El sector de treball de l’empresa és 

l’arquitectura sostenible en relació al medi ambient,  en el qual he 

pogut aplicar els coneixements assimilats al llarg del grau en 

Arquitectura Tècnica i Enginyeria d’Edificació, i extreure’n d’altres 

per a la pràctica professional.   

Una de les motivacions principals que va avocar-me a la tria 

d'aquesta empresa va ser la voluntat d'adquirir experiència 

professional en l'àmbit de la rehabilitació i la sostenibilitat en 

l'edificació a través de la pràctica i el desenvolupament de projectes 

reals i mitjançant un treball multidisciplinari amb altres professionals 

del sector. Així doncs, durant el període de pràctiques he pogut 

intervenir en diferents projectes relacionats amb la millora del verd 

urbà i la sostenibilitat. 

En definitiva, gràcies als projectes duts a terme, he pogut ampliar 

l'àmbit de coneixement en el sector així com profunditzar la meva 

tasca com a tècnica en edificació. La metodologia seguida per 

l'assoliment d'aquests resultats ha estat el treball diari, l'observació, 

la resolució de problemes i imprevistos reals que han sorgit durant 

la realització dels projectes, el treball amb els companys i els 

coneixements que aquests m'han aportat i l'aprenentatge que tot 

plegat he anat adquirint. 
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GLOSSARI  

 

Construccions verdes Fa referència a totes aquelles 

construccions responsables amb el 

medi ambient, en les que l’acabat es 

vegetal i els recursos emprats son 

naturals. 

Energies Renovables Energies que s’obtenen de fonts 

naturals i que son inesgotables 

perquè abunden, o perquè es 

regeneren. 

Eficiència Energètica És l’ús eficient de les energies per tal 

de reduir els processos productius i 

l’ús d’energia, utilitzant-ne menys i 

de manera eficient per produir millors 

bens i serveis. 

Efecte illa de calor Clima que es dóna com a 

conseqüència de la urbanització d’un 

lloc. Pel general es produeixen 

augments de la temperatura, més 

precipitacions i alteració de la 

naturalitat del vent.   

Escorrentia superficial Quantitat d’aigua que transcorre per 

una superfície. Quantitat d’aigua de 

pluja, menys la evaporada i la que 

s’infiltra per la superfície. 

 

Biodiversitat Variabilitat d’organismes vius de 

qualsevol tipus. 

 

Albedo Percentatge de radiació que reflexa 

una superfície respecte la que 

incideix sobre si mateixa. 

 

Resiliència Capacitat de regenerar-se o 

recuperar-se de situacions adverses 

 

Massa tèrmica Capacitat d’emmagatzematge de la 

calor que té un cos. 

 

Evapotranspiració És la quantitat d’aigua del sol que 

torna a l’atmosfera degut a 

l’evaporació i de la transpiració de 

les plantes. 



 
  
 

2 
 

 

Projecte Final de Grau 
Pràctiques a Eixverd 

PREFACI  

La principal motivació que em va dur a realitzar el Treball de Fi de 

Grau en modalitat de pràcticum va ser l’interès per introduir-me en 

el món laboral per tal d'aprendre sobre el funcionament de l’ofici. 

D'altra banda, després de realitzar el Diploma d’Ampliació de 

Competències d’Impacte Ambiental i Rehabilitació Energètica, va 

sorgir la intenció d'aplicar els coneixements obtinguts en l’àmbit 

professional realitzar intervencions reals que complementessin i 

augmentessin el meu camp de coneixements en la matèria. 

Vaig escollir realitzar les pràctiques en una empresa molt 

relacionada amb l’eficiència energètica d’edificis i el medi ambient, 

situada a la ciutat de Barcelona la qual considero que requereix 

especial atenció en aquest àmbit. Abans de realitzar l’elecció de 

l’empresa, amb la que vaig poder contactar a través de la meva 

tutora del DAC, vaig informar-me de les feines que es realitzaven, 

i dels interessos tant socials com ambientals que l’empresa 

presentava. 

En el present document escrit com a projecte de final de grau es 

pretén principalment traduir de manera sistemàtica i  

 

metòdica els procediments realitzats per tal de reflectir els meus 

coneixements adquirits, tant pràctics com teòrics. 

Es poden observar tots els procediments des que vaig finalitzar el 

Diploma d’Ampliació de Competències, com vaig accedir a la 

empresa, quin tipus d’empresa és, la seva estructura, el seu 

funcionament i les tasques que he realitzat per assolir amb èxit 

aquest període, per poder concloure amb el compliment dels 

objectius marcats tants acadèmicament com personalment.   
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1. INTRODUCCIÓ 

La documentació que presento en aquest treball pertany al 

projecte de fi de grau, essent un conveni que suposa una 

col·laboració entre l’Escola Superior d’Edificació de Barcelona i 

l’empresa Eixverd. Aquest conveni estableix una relació de mutu 

benefici entre l’empresa i l’estudiant mitjançant un temps de 

pràctiques en les quals l’estudiant té la possibilitat d’enriquir els 

seus coneixements integrant-se i col·laborant en diverses 

tasques, alhora que  l’empresa disposa d’un nou membre de 

treball. 

Realitzar un període de pràctiques just abans d’acabar el grau 

suposa adquirir coneixements necessaris per començar en el món 

laboral i una adaptació prèvia, alhora que es pot veure com 

funciona el sector de la construcció al carrer. Al realitzar 

pràctiques estem especialitzant-nos, pel que fa a la nostre 

formació, i per tant, estem realitzant una tasca molt important i 

bàsica. En el meu cas, m’introdueixo i m’especialitzo gràcies a 

aquestes pràctiques, en la construcció i la rehabilitació 

sostenibles. 

 

Actualment residim en un món on el canvi per resoldre  les 

necessitats de les persones i del planeta sembla ser continu i 

avança a gran velocitat. La tecnologia, els mitjans de transport i 

de comunicació i la producció de diversos productes, entre 

d’altres. D’una banda sembla que evolucionem ràpidament en 

molts sectors, però en molts altres queda oblidada la part 

mediambiental de tots aquests avanços.  

Tenint present que la construcció és un dels motors econòmics 

del país, alhora que un dels sectors que més consum energètic 

suposa, podem parlar aleshores d’un problema ambiental, social i 

econòmic. La preocupació per la durada dels recursos energètics 

va en augment a mesura que passen els anys, però la 

conscienciació i el treball per aplicar mesures que permetin 

mitigar aquest problemes no procedeix. Sabem que part de la 

població té present aquest problema i molts aporten una petita 

ajuda amb canvis en el dia a dia, però on resideix el gran 

problema en aquest sector, la construcció, ens trobem paralitzats, 

si més no a Espanya, a nivell energètic i  de millora ambiental. 

D'aquesta manera cal realitzar nous hàbits de comportament i 

mètodes de creixement econòmic per tal de no comprometre fins 

aquests nivells al medi ambient. La sostenibilitat en l’edificació i 
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l’ús d’energies renovables serien les vies per poder aconseguir 

creixement econòmic i alhora mantenir el medi ambient. 

Hi ha una part del món de la construcció que intenta combinar-se 

amb solucions constructives, instal·lacions i equipaments que no 

siguin tant nocius pel medi ambient. Els edificis projectats de fa 

uns anys enrere a dia d’avui, intenten optimitzar l’ús dels recursos 

energètics al llarg de tots els processos involucrats. A molts 

països aquestes solucions ja estan estandarditzades i regulades 

per lleis, les quals dictaminen que el confort d’un habitacle ha de 

ser aportat per part de les solucions constructives i no pels 

aparells de calefacció o refrigeració. 

Per tant si parlem de solucions constructives que millorin el 

comportament tèrmic dels habitatges i per tant l’augment de 

l’eficiència energètics, cal parlar i tenir present que el factor més 

important per poder desenvolupar aquestes solucions és el clima 

en el que es trobarà l’edifici. A la península Ibèrica podríem dir 

que el clima és mediterrani, amb alta radiació solar i per tant és un 

factor amb el qual constructivament s’ha de jugar per obtenir una 

solució que funcioni tant per l'hivern com per l’estiu. Així doncs la 

utilització de la vegetació integrada a les mesures constructives 

proporciona protecció climàtica, amb el valor afegit de la millora 

de l’aparença. Les solucions verdes proporcionen a la pell de 

l’edifici protecció front els fenòmens meteorològics de l’exterior del 

mateix. 

Durant el curs del grau no hi ha cap tipus de formació, 

estrictament dita, focalitzada cap aquesta vessant referent a les 

construccions verdes. És aleshores, al conèixer una de les 

desavantatges que suposa la construcció,  que apareix la 

iniciativa per canviar-ho. 

En el treball plasmo tota la meva experiència adquirida, a més a 

més de la descripció i contextualització de l’empresa.  
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2. OBJECTIUS 

Els objectius al acceptar aquesta modalitat de projecte de final de 

grau eren incrementar el meu nivell de coneixements al llarg de 5 

mesos treballant en una empresa dedicada a un dels temes que 

més interès em desperta. Aquest aprenentatge seria pràctic i 

autèntic al introduir-me en el món laboral i podent veure-ho des 

d'una perspectiva real en el sector de la construcció. Sobretot 

pretenia nodrir-me dels coneixements dels companys amb qui 

compartís aquests temps, i poder amb aquests i els que he 

adquirit durant el grau, redactar documents i fer dissenys d’espais 

i obres. D'altra banda considero molt important, així com en el 

món laboral en general, conèixer i aprendre com es gestiona una 

reunió d’equip amb molta gent, com es contactar i tracta amb 

clients, col·laboradors o fabricants.  

Pel que fa a l'objectiu que pretenia assolir amb l’elecció d’aquesta 

tipologia de projecte final de grau i amb la redacció del present, 

era poder plasmar de la millor manera possible la feina realitzada 

durant 5 mesos de pràctiques a una empresa per  poder explicar i 

verificar les bondats i la viabilitat dels sistemes constructius de 

rehabilitació emprats per l’empresa, les solucions verdes.  
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3. MEMORIA DEL PROJECTE 

3.1 . Antecedents Acadèmics 

A través del Diploma d’ampliació de competències realitzat durant 

l’últim quadrimestre del grau, vaig poder formar-me i adquirir 

coneixements, fins aleshores desconeguts, i alhora va despertar 

el meu interès per encaminar la meva carrera professional en 

aquest àmbit. 

Es tracta d’un sector en el que fins ara sembla estar abandonat en 

la nostre professió, i és un fet inexplicable degut a que el sector 

de la construcció ha estat un dels motors econòmics més 

importants del país, alhora que un dels sectors que més consum 

energètic suposa pel país. Parlem aleshores d’un problema 

ambiental, social i econòmic. 

Durant el curs del grau no hi ha cap tipus de formació estrictament 

dita, focalitzada cap aquesta vessant i és aleshores quan al 

conèixer una de les desavantatges que suposa la construcció, 

apareixen les ganes de voler canviar-ho. 

La possibilitat d'accedir a l’empresa on he pogut realitzar les 

pràctiques és degut al vincle de la tutora del DAC amb una 

empresa de Barcelona dedicada al medi ambient i la sostenibilitat. 

 

3.2 . Presentació i Descripció de l’empresa 

Eixverd (Fig.1) és una empresa social que promou projectes 

d’adaptació i mitigació al canvi climàtic mitjançant solucions per la 

millora de la qualitat  de la ciutat i dels qui viuen en ella (Fig. 1). 

Situada a Barcelona, 

l’empresa comença la 

seva activitat al 2014 

liderada per Lidia 

Calvo, sòcia fundadora, 

impulsada per diverses 

experiències laborals i 

interessos molt personals pel medi ambient1.  

Són moltes les tasques que fa que puguem parlar d’una empresa 

social. El conjunt de propostes que Eixverd ofereix suposen una 

millora de l’eficiència energètica dels nuclis urbans i els seus 

edificis; fomentar la instal·lació d’energies renovables; reducció de 

l’efecte illa de calor; l’absorció de les emissions de CO2; reducció 

de l’efecte escorrentia superficial de l'aigua de pluja; aprofitament 

de l’aigua de pluvials; augment de la biodiversitat; augment de 

                                                           
1
  Dades extretes de la pàgina web oficial de l’empresa: http://www.eixverd.cat/  

Figura 1: Logotip de l'empresa Eixverd. Extret de la pàgina 
web oficial de l'empresa. 

http://www.eixverd.cat/ca/
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zones verdes per habitant; reducció de partícules pol·luents; 

augment de l'albedo; i, en general, millora de les condicions de 

confort i d'habitabilitat urbana per als ciutadans. Totes aquestes 

millores es projecten a través de la realització de cobertes verdes, 

cobertes fredes, murs verds, horts urbans i la instal·lació de 

plaques solars. 

El seu core business té dues vessants importants. La primera, i 

que suposa un punt innovador com a empresa, consisteix en  la 

gestió integral de projectes que ajuden a l’augment de la 

resiliència de la ciutat, la mitigació del canvi climàtic, alhora que 

pretén conscienciar la ciutadania en front al canvi climàtic i a 

impulsar la seva participació. Dins del compromís pel medi 

ambient, Eixverd es centra en la rehabilitació o reaprofitament 

d’espais d’edificis per instal·lar sistemes innovadors en el sector. 

Parlem aleshores de rehabilitació energètica d’edificis i/o espais i 

no pas d’obres noves.  

Aquesta gestió integral suposa des de l’elecció del sistema més 

adient pel nostre client, passant pel projecte arquitectònic i 

paisatgístic, la revisió dels pressupostos, la tramitació dels ajuts 

de l’ajuntament i de diferents entitats, el seguiment de les obres, 

la redacció de documents sobre el nou espai i finalment inclou el 

manteniment d’aquest. 

La segona vessant important del seu core bussines és la captació 

de fons privat per poder patrocinar els projectes, aconseguint així 

una part primordial per tirar endavant projectes i alhora suposarà 

per aquella empresa, corporació o persona destacar el seu 

compromís amb la sostenibilitat de la ciutat, millorant la seva 

responsabilitat social corporativa. Per dur amb èxit el core 

bussines, Eixverd analitza i avalua tant les possibilitats del client 

com les seves necessitats, i les necessitats de l’espai en el que es 

treballarà, podent així garantir el màxim resultat i benefici social, 

de la manera més sostenible possible, pels ciutadans. A més a 

més dels desenvolupament de projectes i la recerca de 

finançament, Eixverd realitza investigacions científiques 

innovadores per poder extreure’n conclusions i dades útils per a 

possibles projectes futurs, i per contextualitzar els avenços 

científics en un entorn mediterrani. 
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3.2.1 Estructura de l’empresa 

Lídia Calvo, llicenciada en enginyera industrial de la UPC, amb un 

MBA a la University of San Diego2, i gràcies als anys 

d’experiència laboral en sectors privats i socials, és la fundadora 

d’Eixverd i s’encarrega de la direcció i coordinació dels projectes.  

Respecte a l’àrea tècnica ens hem encarregat la meva companya 

de pràctiques i de grau la Berta Sarroca Agustí i jo. Des d'aquesta 

àrea es realitzen anàlisis tècnics dels espais en els que s’ha 

treballat, redacció de documents, captació de clients, contacte 

amb fabricants i instal·ladors i assistència administrativa, a fi de 

garantir totes les exigències establertes. 

L’àrea administrativa corresponent a la comptabilitat de l’empresa 

i de la recepció del client es fa càrrec la Lídia tot i que la Berta i jo 

a mesura que hem agafat fluïdesa en la feina em pogut anar 

aportant ajuda a la Lídia en algun d’aquests aspectes. 

La comunicació i el màrqueting dels projectes i de l’empresa corre 

a càrrec de la directora, a través de les diverses xarxes socials 

que disposa l’empresa així com la pròpia web. Al llarg de les 

pràctiques aquesta tasca s’ha vist complimentada gràcies a 

                                                           
2 Dades extretes de la pàgina web oficial de l’empresa: http://www.eixverd.cat/ 

l’assistència que tant la Berta com jo em aportat, assistint a fires 

on donar-se a conèixer i mitjançant la realització d’imatges de 

promoció de projectes. 

Comptem amb diversos  instal·ladors i proveïdors de murs o 

cobertes verdes, amb els qui tenim confiança i treballem sovint. 

Disposem de diversos Global Partners institucionals com: 

- Ecoist, que finança projectes 

ecològics als nostres clients.  

 

 

Institut de Ciència i 

Tecnologia Ambientals 

(ICTA)  

 

 

- Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

 

 

 

 

Figura 2: Logotip de l'empresa. Extret de la 

pàgina web oficial 

Figura 3: Logotip de icta. Extret de la 

pàgina web oficial 

Figura 4: Logotip de la UPF. Extret de la 

pàgina web oficial 
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- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  

 

 

- Drenaje Urbano Sostenible 

 

i professionals com: 

- Raimon Soler, Advocat, Dret Urbanístic, immobiliari i 

habitatge 

- Monica Batalla, Arquitecte, Màster en Paisatgisme 

- Oriol Malet, Arquitecte especialista en rehabilitació 

A més a més, Eixverd forma part de l’Agenda21 de Barcelona 

Sostenible.  

 

 

 

 

3.2.2 Funcionament de l’empresa 

Eixverd realitza una gestió integral dels projectes amb fins medi 

ambientals i per la mitigació del canvi climàtic, englobant totes les 

tasques des de l’inici fins al final del projecte. Com queda plasmat 

anteriorment a la descripció de l’empresa, Eixverd també realitza 

treballs experimentals per nodrir-se de  coneixements i obtenir 

dades rellevants útils per futurs projectes. 

A continuació es realitza una descripció per ordre cronològic, 

sobre les diferents fases de funcionament intern pel que fa a la 

gestió integral de projectes, explicant breument els aspectes més 

importants. 

3.2.2.1 Captació Client  

És l’inici de tot projecte. Eixverd té dues vies de treball a l’hora 

d’abordar aquest primer pas. 

- La captació del client per part de l’empresa. 

Eixverd treballa realitzant una observació d’algunes zones de 

Barcelona identificant espais desaprofitats que puguin ser una 

eina de treball. S’identifiquen cobertes i terrasses tant d’usuaris 

privats d’habitatges com d’edificis corporatius o empreses. Es 

dedica gran part del temps en la realització d’aquesta tasca, degut 

a que és una de les activitats que obre pas a nous projectes.  

Figura 5: Logotip de  la UPC. Extret de la 

pàgina web oficial 

Figura 6: Logotip de l'empresa. Extret de la pàgina web oficial 
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Quan es tenen identificats els espais potencials, es realitza un 

estudi solar i d’ombres previ, a demés de la confecció d’un 

document escrit on s’adjunten aquests estudis a demés d’imatges 

de l’abans i el després de l’espai explicant els beneficis que 

s’obtindrien i els mitjans de finançament possibles. 

Aquest document es presenta al client juntament amb una carta 

d’explicació de que és Eixverd i en que treballa. 

-Clients a través de segons o tercers. 

D’altra banda, hi ha clients que arriben fins a nosaltres a través de 

les xarxes socials, pagina web, altres clients i per fires on Eixverd 

te l’oportunitat de donar-se a conèixer a tot tipus de públic.  

Al 2015 Eixverd va participar al Dia de la Terra celebrat a 

Barcelona, d’on s’han extret alguns clients interessats en la nostra 

directriu de treball i que ens ofereixen alguns dels seus espais per 

treballar-hi. També a finals del 2015 vam poder assistir al Smart 

City World Congres3 realitzat a la fira de Barcelona durant tres 

dies de novembre. Aquesta fira de gran importància internacional 

ens va proporcionar l’oportunitat de donar a conèixer el motiu de 

                                                           
3
 http://www.smartcityexpo.com/home 

treball d’Eixverd i les tasques que desenvolupa. Gràcies a 

aquesta fira s’han obtingut clients i fins i tot demandes de feina. 

3.2.2.2 Redacció del projecte 

Un cop captat el client es realitza una visita a l’espai i es sol·licita 

al client la documentació tècnica i constructiva del lloc per poder 

realitzar l’anàlisi previ estructural de l’edifici per saber si cal 

realitzar una adequació de l’espai per tal de treballar amb 

seguretat. Es segueix amb un projecte paisatgístic adaptat a les 

condicions de l’espai, les proximitats i els requeriments, ajustant-

se a les prioritats del client. Eixverd presenta un ventall de 

solucions pel client, amb varietat de disseny i preus. A partir 

d’aquest punt, juntament amb el client es realitza la selecció del 

producte i del instal·lador o proveïdor més adient pel projecte, 

basat en preus, característiques i preferències.  

El finançament del projecte es realitza mitjançant diversos ajuts o 

mètodes de finançament extern que Eixverd oferta degut a una 

recerca de diverses metodologies, perquè el cost no recaigui tot 

sobre el client. 
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3.2.2.3 Instal·lació 

La instal·lació corre per compte dels propis fabricants, tots ells 

coneguts i amb els quals tenim contacte continu a través de 

diversos projectes que estan en curs. Durant la instal·lació, 

Eixverd ofereix assistència i realitza un seguiment per tal de 

mantenir al client al dia de l’evolució de l’espai. 

Un cop realitzat el projecte, l’empresa oferta l’opció de mantenir 

l’espai i explotar-lo, o que se’n ocupi el client. 

3.2.3 Projectes en curs de l’empresa 

Actualment Eixverd està desenvolupant una coberta experimental 

a una de les cobertes que pertany a l’Edifici de la Universitat 

Pompeu Fabra, que ha sigut motor per a la nostre obtenció com 

estudiants de la UPC, d’una beca per part de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona.  Aquesta forma una de les parts més importants 

durant les pràctiques i és objecte de treball tant de les pràctiques 

com d’aquest projecte, per tant serà desenvolupada en els 

apartats posteriors. 

Aquest projecte experimental nodrirà a l’empresa de dades 

importants que a posteriori seran traslladats a un projecte 

important a un edifici emblemàtic de Barcelona i que també 

pertany a la Universitat Pompeu Fabra. 

A més de projectes per a clients privats en diversos patis d'illa o 

cobertes d’edificis d’algunes illes de l’Eixample. Eixverd també 

realitza projectes tant europeus com Estatals per l’obtenció de 

finançament. 

 

3.3 Metodologia de pràctiques 

Les pràctiques a Eixverd s’han realitzat entre el 31 d’agost del 

2015 fins el 29 de Gener de 2016 amb una dedicació de 4 hores 

diàries durant la jornada de matins. Lídia Calvo directora i 

fundadora de l’empresa a sigut la coordinadora de les meves 

tasques durant les pràctiques.  

Durant aquest període he treballat en el departament tècnic en el 

desenvolupament de diversos projectes i aportant assistència a 

l’administració de clients i proveïdors.  
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Figura 7: Fotografia presa per un company. D'esquerra a dreta; Berta, Lídia i Anabel al despatx de treball 

3.3.1 Context Eixverd 

L’entrada a Eixverd va ser a posteriori  de la realització d’una 

entrevista, amb un previ contacte mitjançant una carta de 

presentació i el meu currículum vitae, al juny de 2015. El contacte 

amb l’empresa es va establir gràcies a Montserrat Bosch, tutora 

del DAC que vaig tenir el plaer de cursar durant l’últim 

quadrimestre del curs 2014-2015. 

En aquell moment, Eixverd es trobava en expansió i captació de 

personal pel correcte desenvolupament dels fins socials i 

empresarials que presenta l’empresa. Va ser aleshores quan la 

meva companya de carrera Berta Sarroca Agustí i jo vam entrar a 

l’empresa, i hem treballat juntes des de aleshores. 

3.3.2 Metodologia de treball 

La metodologia del treball realitzat des de l’entrada a les 

pràctiques fins finalitzar-les ha anat variant com plasmaré a 

continuació. 

A l’entrada a l’empresa, se’ns va presentar el funcionament 

d’aquesta juntament amb diverses jornades durant les quals la 

nostra cap ens va formar sobre alguns dels temes importants per 

l’empresa i que eren novetat per a nosaltres. Vam conèixer els 

projectes actuals als que pertany l’empresa i els col·lectius 

entitats i col·laboradors amb els que treballa Eixverd. 

Alhora es va realitzar una prèvia distribució de les tasques al llarg 

de les pràctiques per a cadascuna de nosaltres. Al principi 

aquestes es presentaven separades per poder complimentar els 

diferents projectes, però aquesta part de la metodologia de treball 

ha canviat i evolucionat a millor al llarg d’aquest temps de 

pràctiques, ja que hem acabat treballant conjuntament en molts 

punts de projectes, compartint coneixements i abocant en ells les 

cognicions de la Lídia, la Berta i jo. 
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3.3.2.1 Eines i espai de treball 

Aquest temps el nostre lloc de treball ha estat un petit despatx 

situat al carrer Bruc 29 de l’Eixample de Barcelona.  

La realització de projectes dinàmics ens ha permès ampliar el 

nostre espai de treball, ja que hem realitzat diverses visites als 

espais objectes de projecte, així com el treball in situ a la coberta 

experimental situada al carrer Ramon Trias Fargas 25-27 on es 

situa aquesta coberta experimental. 

Durant l’estada de pràctiques ens ha estat proporcionat un seguit 

de materials o eines que ens han permès treballar tant 

individualment com en equip. Se’ns va proporcionar un correu 

electrònic de l’empresa, a través del qual s’han realitzat tots els 

contactes tant amb fabricants com amb els propis client. A més a 

més del correu electrònic de l’empresa, hem treballat amb 

Dropbox, un programa per arxivar documents en línia i compartir-

los alhora amb tot aquell qui pertanyi a la mateixa carpeta. 

Durant les pràctiques les eines més importants de treball 

utilitzades han estat AutoCAD2015 i Revit 2016 per realitzar les 

parts més importants de gairebé totes les tasques. 

 

3.3.2.2 Reunions i visites 

A continuació es daten totes les reunions realitzades de caire 

empresarial i les visites als espais objectes de treball. 

Cal tenir present que algunes de les visites i reunions pertanyen a 

alguns dels projectes més importants realitzats durant les 

pràctiques, i que seran desenvolupades en tot el seu conjunt 

posteriorment. 

13 de Juliol del 2015 

Primera visita a la coberta de l’edifici Mercè Rodoreda 23, l’espai 

en el qual es desenvoluparia la coberta experimental. Arrel 

d’aquesta visita es van realitzar croquis de l’espai on després al 

despatx es va dibuixar amb autoCAD i es va realitzar l’estudi de la 

insolació i de les ombres mitjançant el programa Revit. 

17 de Juliol del 2015 

Primera reunió de l’equip de treball pertanyent al projecte de la 

coberta experimental a l’edifici Mercè Rodoreda 23, i el de la  

coberta del Dipòsit de les Aigües de l’edifici de la UPF. Durant 

aquesta reunió la Berta i jo vam ser presentades com a estudiants 

d’arquitectura tècnica i edificació en pràctiques a Eixverd. Els 

altres membres de l’equip ens van ser presentats i es va procedir 
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a realitzar una prèvia distribució de les tasques de cadascun dels 

membres. Es van definir els work packages de cada membre.  

23 de Juliol del 2015 

Reunió amb l’Alice, membre de Raons Públiques. Amb l’Alice es 

va prendre contacte per tenir suport per tractar la metodologia 

amb la que intervenir els clients i veïns dels edificis d’illa de 

Barcelona per realitzar projectes. 

2 de Setembre del 2015 

Reunió amb l’equip del Centre Comercial les Glòries. És parla 

sobre una possible coberta agrícola a un dels nous edificis del 

centre comercial, i Eixverd en podria formar part. 

3 de Setembre del 2015 

Reunió amb Icopal, primera reunió amb fabricants per explicar el 

projecte de la coberta experimental, oferir la participació i el 

patrocini mitjançant material. 

 

 

 

4 de Setembre del 2015 

Visita individual a la coberta experimental de Mercè Rodoreda 23. 

Durant aquesta visita realitzo un croquis tant de la coberta com 

dels accessos, els embornals, acotació de l’espai, estat de 

l’acabat de la coberta i de la impermeabilització i pressa de fotos. 

Amb aquestes dades realitzo el plànol de la coberta ubicant els 

desaigües i les pendents, els accessos i posteriorment realitzo 

una pre-distribució de les mostres experimentals de coberta 

verda. 

7 de Setembre del 2015 

Realitzo individualment una visita a l’arxiu de Barcelona per la 

recerca d’unes dades sobre la coberta de l’edifici de Mercè 

Rodoreda 23, i que apareixen en uns plànols que es troben a 

l’arxiu. 

9 de Setembre de 2015 

Reunió amb el segon fabricant amb qui contactem, Renolit. 
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23 de Setembre del 2015 

Visita a la coberta experimental de l’edifici Mercè Rodoreda 

juntament amb l’Anna Abellan, membre de Drenaje Urbano 

Sostenible i també de l’equip de recerca de la coberta 

experimental, amb qui tindrem el suport i la coordinació de 

l’observació del comportament de cada mostra relacionat amb el 

tema de l’aigua 

Aquell mateix dia, ens reunim amb la Montse Bosch, tutora del 

PFG i membre també de l’equip de recerca de la coberta 

experimental. Definim el paper que tindrà la UPC en el projecte. 

  30 de Setembre i 2, 8 d’Octubre 

Visita a la coberta amb els fabricants que cedeixen material per 

col·laborar a la coberta experimental. Assisteixen Renolit, Icopal, 

Igniagreen, Zinco i Urbanscape. Durant aquesta visita els 

fabricants veuen la zona i l’espai pertinent a cada una de les 

seves mostres. Es realitza un llistat de les dades que necessita 

cada fabricant per poder instal·lar les mostres. 

 

 

7 d’Octubre de 2015 

Visita ala coberta pertanyent del carrer Girona 150 per prendre 

dades i de la qual es realitzarà la redacció del document per 

implementar una coberta verda. 

16 d’Octubre del 2015 

Reunió de l’equip de la coberta experimental per parlar sobre el 

projecte de la coberta i alhora sobre la coberta de les Aigües de 

l’edifici de la Pompeu Fabra. 

Es defineixen de tots dos projectes, els punts d’estudi i la manera 

de procedir. 

22 d’Octubre del 2015 

Segona reunió amb els membres del Centre Comercial les Glòries 

13 de Novembre del 2015 

Assistència a la jornades tècnica de formació “Selecció 

d'espècies, maneig de l'aigua i eficiència energètica en cobertes i 

façanes verdes”  de l’IRTA, a Caldes de Montbui. 
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Figura 8: Logotip de Smart City World Expo, extret de la pàgina de la Generalitat. 

16 de Novembre del 2015 

Reunió amb l’empresa de jardineria Massoni. 

Es tracten temes sobre la tipologia de substrat més adient per una 

de la secció d’horts de la coberta experimental. 

 

17, 18 i 19 de Novembre 

Assistència a la fira de l’Smart City World Expo.(Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de Novembre del 2015 

Reunió amb els membres de la UPF on es delimiten els espais i 

les condicions d’actuació per realitzar la coberta experimental a 

l’edifici Mercè Rodoreda. 

Es rep l’aprovació per part del cos tècnic de la UPF del document 

d’implementació de la coberta. 

 

1 de Desembre del 2015 

Tercera reunió amb els membres del Centre Comercial les 

Glòries. 

14 de Gener del 2016 

Reunió amb la paisatgista Monica Batalla per parlar sobre la 

redacció i la definició de l’avantprojecte de la coberta de l’edifici 

de les Aigües de la UPF.  

19 de Gener del 2016 

Reunió amb l’equip de la coberta experimental i de la coberta de 

les Aigües. 

Es defineix el paper de cada membre en l’avantprojecte. 
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Figura 9: Logotip de l'empresa. Extret de la pàgina web oficial 

3.3.2.3 Jornades de formació tècnica i 

Convencions 

El 13 de Novembre del 2015 vam assistir a la jornada tècnica de 

formació en “Selecció d'espècies, maneig de l'aigua i eficiència 

energètica en cobertes i façanes verdes”4  de l’IRTA, a Caldes de 

Montbui, amb una durada de 2,75 hores lectives. 

Degut a l’interès creixent en la implantació de cobertes i façanes 

verdes pels seus avantatges, neix la necessitat de tenir un control 

exhaustiu de les condicions i les aportacions que en requereixen. 

És aleshores quan parlem del paper important que en representa 

l’aigua, l’edifici i la seva situació, el tipus de coberta instal·lada 

amb les espècies més adients, el substrat i el maneig del reg. 

Tots aquests són punts que condicionen el manteniment i 

l’evolució de les estructures verdes, és per això que durant 

aquesta jornada tècnica s’exposen experiències en altres països, 

resultats d’estudis relacionats amb l’eficiència energètica i 

resultats realitzats amb diferents espècies, per part de membres i 

entitats reconegudes que han desenvolupat importants projectes i 

estudis. 

                                                           
4
 Vid. Annexe 

La primer ponència va ser “Using Sensor-based Control Systems 

in Specialty Crop”, realitzada pel Dr. John Lea-Cox, professor of 

Nursery Extension Specialist, Department of Plant Science and 

Landscape Architecture, University of Maryland, (USA) i impartida 

en anglès. 

Es van exposar experiències realitzades als Estats Units 

relacionades amb el maneig de reg mitjançant la tecnologia de 

sensors d’ambient i sòl realitzats en produccions de vivers i 

cobertes verdes. Durant la ponència es va explicar el projecte de 

recerca i desenvolupament del monitoratge de sistemes a través 

de mètodes i aparells, desenvolupat per l’equip de “Smart Farms 

Home” (Fig. 9). Aquesta entitat té com a objectius l’estalvi d’aigua, 

l’increment de l’eficiència energètica i la reducció dels impactes 

ambientals, mitjançant sensors i el monitoratge dels sistemes per 

predir i aplicar el reg necessari per les solucions verdes.  

A través de la pressa de dades s’assoleix una informació que cal 

tractar i en la que a posteriori s’ha d’aplicar coneixements per 
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Figura 11: Logotip de l'empresa. Extret 

de la pàgina web oficial. 

Figura 13: Imatge dels assajos. Extreta 

de la pàgina web oficial de l’IRTA. 
Figura 14: Imatge dels assajos. Extreta 

de la pàgina web oficial de l’IRTA. 

Figura 12: Imatge dels assajos. Extreta 

de la pàgina web de GRA 

finalment actuar en funció de les necessitats. És en el monitoratge 

és on recau la màxima importància per el correcte 

desenvolupament dels sistemes, i que alhora aporta beneficis tant 

pel sistema com per la reducció dels costos i els impactes 

ambientals. 

La segona ponència va ser realitzada per 

Dr. Gabriel Pérez Luque i Phd. Julià Coma 

membres del grup de recerca GREA (Fig.10) 

de l’Escola Politècnica Superior de 

Lleida. Es va explicar la tesis d’estudi que 

està en curs i els projectes previs a aquesta referents a l’estalvi 

d’energia en edificis mitjançant les cobertes i façanes verdes. 

A través d’imatges de l’experiment i dades obtingudes es presenta 

l’estudi del consum energètic de cobertes verdes extensives i 

façanes verdes en el clima mediterrani, a través de les quals es 

pretén dissenyar nous sistemes constructius en relació a l’objectiu 

més sostenible.  

La tercera i última ponència va ser realitzada per la Carme Biel, 

membre de l’IRTA (Fig.11) es va 

desenvolupar l’estudi de diferents 

espècies al reg mínim en 

terrasses verdes en clima 

mediterrani.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Logotip de l'empresa. Extret 

de la pàgina web oficial. 
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El projecte té com a objectiu tres tipologies d’assajos (Fig.13 i 14):  

- Comportament de diferents espècies segons la seva 

resposta al reg mínim 

 

- Comportament de les espècies a la competència segons el 

creixement. 

 

 

- Estudi de la interacció entre el contingut d’aigua en el 

substrat i la temperatura del substrat per estimar l’efecte 

que pot tenir en la capacitat d’aïllament.  

 

Tots aquests objectius d’assaig tenen com a fita ser assolits amb  

un manteniment sostenible, una bona cobertura d’espècies i un 

baix contingut d’al·lergògens. Per aconseguir-ho es van tenir en 

compte de cara a la selecció de les espècies punts molt 

importants com són les temperatures externes adverses, la 

radiació solar i les ombres, la humitat relativa, la baixa 

pluviometria i la salinitat de l’aigua. 

A més a més punts com la tipologia de substrat i la profunditat del 

mateix, queda demostrat que son factors molt importants pel 

desenvolupament de les espècies. 

Es van realitzar dos tipologies de cultius diferents: mono-espècies 

i multi-espècies. Dels assajos realitzats es van avaluar la 

cobertura verda, la fenologia, el contingut d’aigua en el substrat i 

la temperatura del substrat. Es van realitzar tres assajos diferents: 

D’aquesta jornada tècnica vaig extreure molta informació 

desconeguda a través de l’exposició dels diversos projectes 

experimentals que cada ponent va explicar.  

Els coneixements obtinguts són de gran ús pels projectes en curs 

que condueixo a Eixverd, i per la complementació de la meva 

formació tant professional com personal. 

Com a segona part d’aquest apartat presento l’assistència a la fira 

de l’Smart City Expo World Congres, durant els dies 17, 18 i 19 de 

Novembre, on vam estar durant els tres dies en un stand  i alhora 

a l’espai de l’Smart City Plaza(Fig.16,17) amb una solució 

guanyadora. Durant la fira vam tenir l’oportunitat de conèixer 

altres empreses relacionades amb el sector que es compromet 

amb el medi ambient, tot i que la majoria eres més relacionades 



 
  
 

20 
 

 

Projecte Final de Grau 
Pràctiques a Eixverd 

Figura 15: Panoràmica Congrés SCWCE. Foto pròpia 

Figura 17: Imatge Smart City Plaza. 

Imatge pròpia. 

Figura 16: Imatge del l’stand durant 

SMWCE. Imatge pròpia. 

amb novetats tecnològiques. Aquesta fira ens va permetre alhora 

ampliar la llista de contactes i de clients per Eixverd. 

 

Érem una de les empreses innovadores i que més sorprenien als 

assistents, degut a que la temàtica potser estava enfocada més 

cap a les tecnologies i poc relacionades amb el medi ambient. 

 

3.3.2.4 Formació inicial i adquirida 

La formació inicial amb la que vaig començar les pràctiques era la 

obtinguda durant els anys de formació en Arquitectura Tècnica i 

Edificació.  

L’últim quadrimestre lectiu que vaig realitzar em servir per formar-

me a nivell de les rehabilitacions energètiques i l’impacte 

ambiental que te la construcció. D’aquesta formació en vaig 

extreure molts coneixements importants i bàsics tant en l’àmbit 

professional com en el personal.  

De cara als coneixements necessaris que requereix l’empresa, 

aquests els complia.  

Era necessària una aportació tècnica per l’ajuda de documents, 

tant en la part gràfica dels dissenys com en la constructiva i de 

càlculs. 

Tot i que penso que complia els requeriments de coneixements 

necessaris, durant les pràctiques aquests han estat ampliats al 

tractar amb altres professionals del sector. 

Entrar a Eixverd m’ha proporcionat adquirir nous coneixements, 

tant en l’àmbit de la construcció com més concretament en el de 

les cobertes verdes i el tracte professional amb altres treballadors. 
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Els meus coneixements en l’àmbit de les cobertes verdes s’ha vist 

molt afavorit, ja que he après i profunditzat molt en els temes 

objectes de treball per a Eixverd. 

En quant al tracte amb altres professionals, la meva formació 

també ha millorat. He pogut tractar amb persones i entitats tant 

del meu sector professional com d’altres. He pogut estar present 

en reunions importants amb equips de treball, i amb cites amb 

fabricants i instal·ladors, alhora que he après i millorat moltes 

tècniques a mesura d’observació i participació activa. 

3.3.3 Casos pràctics 

En el present apartat es detallen els casos pràctic en els que he 

estat involucrada durant totes les pràctiques. 

Faré important menció en el projecte de la coberta experimental 

de l’edifici Mercè Rodoreda 23, ja que és el projecte que ens ha 

suposat el guany d’una beca per part de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

De cada cas s’exposaran cronològicament els fets esdevinguts 

per dur a terme amb èxit les pràctiques i els projectes assignats. 

Previ al detall de cada projecte, crec oportú destinar part del meu 

Projecte de Final de grau a “l’Estat de l’Art” de les cobertes 

verdes, ja que ha estat el motor del projecte principal de les 

pràctiques, d’aquest treball i és una de les fites principals 

d’Eixverd. Considero oportuna i necessària aquesta menció per 

entendre en el que he treballat. 
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Figura 18: Mausoleu d'August, segle I aC, Roma. 

3.3.3.1 Estat De L’art: Cobertes Verdes 

Previ a l’execució del projecte i durant les primeres setmanes de 

les pràctiques s’ha realitzat una exhaustiva recerca d’informació 

sobre la situació actual en l’hàbit de la qualitat d’estudi de  

cobertes verdes, per tal de poder enfortir-nos. 

Definició de Coberta Verda 

Les cobertes verdes consisteixen en un sistema multicapa acabat 

amb una capa verda de plantes. Les cobertes verdes es poden 

realitzar sobre cobertes i terrasses existents o de nova 

construcció, amb accés o accés limitat. Una coberta verda és un 

espai verd compost per diverses capes per crear un mitjà de cultiu 

sobre una coberta tradicional. El sistema complert permet el 

creixement d’una capa vegetal i que alhora protegeix l’estructura. 

Els elements essencials per tenir una coberta verda són: el suport 

estructural de coberta típica, l’impermeabilitzant per evitar 

humitats, la capa anti-arrels que protegeix l’estructura de l’edifici, 

la capa drenant que tractar l’excés d’aigua, un filtre per evitar la 

saturació del drenatge i la capa de retenció d’aigua que aporta 

humitat al substrat que és la capa superior i on creixeran les 

plantes. 

Antecedents històrics 

L’origen de les cobertes verdes remunta cap al 600 a.C a 

Babilonia5. Un altre exemple de l’antiguitat d’aquestes tècniques 

són els mausoleus dels emperadors Augusto i Adriano (Fig.18), amb 

plantacions d’arbres a la part superior de l’edifici6. Eren tècniques 

aplicades en llocs on les temperatures eren extremes i el substrat 

i la vegetació moderaven les variacions de temperatura a l’interior 

dels espais de manera natural.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 MAGILL, J. D.; MIDDEN, K.; GRONINGER, J. & THERRELL, M., "A History and Definition of Green Roof 

Technology with Recommendations for Future Research." Research Papers. Paper 91. (2011).   

6
 Álvarez Álvarez, D. (2007). El jardín en la arquitectura del siglo XX: Naturaleza artificial en la cultura 

moderna. Barcelona. Reverté, Barcelona. 
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Figura 19:  Primera coberta verda del centre comercial Rockefeller Center, 1939 per Raymond 

Hood.de USA 

L’existència dels materials per a les construccions eren escassos  

i s’utilitzava tot tipus de materials de l’entorn immediat, per tant 

segons l’emplaçament es trobaven estructures i aparences 

diferents. Alhora, aquestes construccions satisfeien les 

necessitats estètiques i la protecció visual i/o física. 

Més tard aparegué la idea de cases semi-enterrades que 

aprofitaven els beneficis que els aportava la capa de substrat i de 

vegetació.  Aquest tipus de construcció “vegetal” s’expandeix a 

gran mesura per diferents emplaçaments del món on, en cada un 

d’ells, s’hi observava un tret característic, ja sigui pel tipus de 

material, per la tècnica constructiva o bé per l’estètica que es 

podia donar.  

Es considera que el pare de les cobertes verdes és Reinhard 

Bornkamm, un botànic que fa estudis en cobertes construïdes per 

Koch7, resultats que fan que les cobertes verdes es propaguin per 

Alemanya acompanyada de les grans pressions per grups 

ecològics. Alemanya es situà al 1996 com a país pioner amb més 

metres quadrats de cobertes verdes. A partir d’allà altres països  

                                                           
 
7
 KÖHLER, M., POLL, P.H "Long-term performance of selected old Berlin green-roofs in comparison to 

younger extensive green roofs in Berlin." Ecol. Eng. 36, 722-729. 

 

de la Unió Europea i Canadà i EEUU (Fig. 19) adoptar també 

aquestes mesures, fins a arribar a ser motiu de lleis. 

Les cobertes verdes arriben fins a nosaltres mitjançant moltes 

obres i arquitectes que impulsaren el moviment de l’arquitectura 

moderna defensant el concepte de que la natura havia d’ocupar 

de nou les construccions. Alhora, això proporcionà una 

simplificació dels processos constructius millorant la resistència a 

l’aigua de les construccions i facilitant l’aplicació i elaboració de 

materials de construcció.  
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Estàndards i especificacions 

Pocs països disposen de normes de regulació o guies per a 

cobertes verdes. "Guidelines for the Planning, Construction and 

Maintenance of Green Roofing" FLL8, va publicar els seus 

estàndards de tipologies de green roofs amb les característiques 

corresponents, procediment d’instal·lació, manteniment i 

reparacions. 

Si bé aquesta guia s’adapta a cobertes per una zona 

determinada, a Espanya no es disposen de cap tipus de 

normativa o regulació en específic. A Espanya tan sols hi ha una 

normativa de jardineria sobre cobertes verdes9. Per tants la 

majoria dels estàndards a seguir són els referents a les normes 

regulades d’altres països, sempre tenint en compte que la 

climatologia varia molt d’un emplaçament a un altre. 

Cal per tant una recerca exhaustiva de les cobertes i les 

característiques i components de cadascuna de elles per a una 

adaptació completa amb el clima mediterrani. 

 

                                                           
8
 http://www.fll.de/; Jörg Breuning, Andrew C. Yanders, Guidelines for the Planning, Construction and 

Maintenance of Green Roofing. Maryland, 2012. 

 

Tipologies de Cobertes Verdes  

Les cobertes verdes les podem classificar  segons el tipus de 

vegetació que utilitzen i els seus usos10: 

- Cobertes extensives: son cobertes no transitables amb un 

gruix de substrat inferior als 200mm i amb una vegetació 

tipus gespa, herbàcies o entapissant.  No sobrepassen els 

150kg/m2 de càrrega. Els usos d’aquesta tipologia són 

ecològics i paisatgístics. 

- Cobertes semi-intensives: poden ser transitables o no 

transitables, amb un gruix de substrat inferior als 250mm i 

amb una vegetació tipus gespa, herbàcies o petits 

arbustos. No sobrepassen els 200kg/m2 de càrrega. Els 

usos d’aquesta tipologia són ecològics, zona verda i 

paisatgístics.  

- Cobertes intensives: són cobertes transitables amb un 

gruix de substrat inferior als 400mm i amb una vegetació 

tipus gespa, herbàcies o petits arbustos. No sobrepassen 

els 500kg/m2. Els usos d’aquesta tipologia són ecològics, 

zona verda i paisatgístics.  

                                                                                                                                  
9
 NTJ 11C NORMAS TECNOLOGICAS DE JARDINERÍA Y PAISAJÍSMO sobre cubiertas verdes, Enero 

2012.  
 
10 Font: www.livingroofs.org: www.roofcenter.com 

http://www.fll.de/
http://www.livingroofs.org/
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Beneficis 

La implantació de cobertes verdes aporta tant a l’edifici com al 

medi ambient un gran ventall de beneficis. Aquests apareixen tant 

si s’executa una coberta verda sobre un sol edifici o sobre una 

gran quantitat d’edificis, i alhora si es tracta d’edificis industrials o 

d’habitatges. Els beneficis es classifiquen en quatre grans 

categories: econòmics, ecològics i socials . 

Entre aquestes grans categories també es sumarien d’altres 

beneficis com els relacionats amb l’acústica de l’edifici, la 

incidència solar, el consum dels edificis, la reducció de l’illa de 

calor, l’escorrentia de les aigües de pluja, la qualitat de l’aire, i 

l’increment de la biodiversitat i la millora de l’aparença dels 

edificis, cap d’ells menys important que qualsevol anterior. 

Molts països Alemanya, Suïssa, Regne Unit, els Estats Units i 

Japó comencen a adoptar estratègies i polítiques per implantar 

cada cop més aquesta tipologia de cobertes que suposa tants 

beneficis, i donarà lloc al desenvolupament sostenible de les 

ciutats. D’altres encara estan en fase de desenvolupament, 

aprenentatge i/o conscienciació.  

 

Beneficis Ecològics 

Les cobertes verdes suposen un avantatge pel que fa al drenatge 

sostenible de les aigües pluvials i l’escorrentia que aquesta 

suposa. La capa vegetal d’una coberta verda es comporta com a 

una capa permeable per la qual l’aigua es filtra i queda retinguda 

al substrat i a la capa de retenció. Això suposa una disminució de 

la quantitat d’aigua que circula pel clavegueram i alhora millora la 

qualitat d’aquesta ja que la part vegetal de la coberta retè 

contaminants. 

L’arquitectura dels edificis és un factor a tenir molt en compte 

alhora de afrontar el canvi climàtic, treballant amb la massa 

tèrmica, els aïllaments i les temperatures dels edificis. Una 

coberta verda afavoreix l’eficiència energètica d’un edifici i per tant 

a la quantitat de temperatura i de gasos que aquests emeten. Cal 

per tant intervenir en les cobertes verdes i que cada cop siguin un 

dels factors més significatius alhora de realitzar qualsevol tipus de 

construccions. 

La raó per la qual les cobertes verdes funcionen alhora d’evitar el 

canvi climàtic és deu a l’elevada massa tèrmica de la que 

disposen, l’aïllament i el procés d’evapotranspiració que 

proporciona un efecte refrigerador, per tant una reducció en el 
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consum energètic i en les emissions de CO2 a l’atmosfera. 

Aquesta massa tèrmica també suposa un gran aïllant acústic pels 

edificis. Gràcies a la instal·lació de les cobertes verdes augmenta 

també la biodiversitat del lloc. 

Beneficis Econòmics 

Degut a que les cobertes verdes protegeixen part de la pell dels 

edificis dels rajos ultraviolats i dels canvis de temperatures, la vida 

útil dels edificis augmenta. 

Al tenir una millora del confort a l’interior dels edificis degut a 

aquest tipus de solucions, els costos en calefacció i refrigeració 

disminueixen, de la mateixa manera que succeeix amb les xarxes 

de clavegueram degut al comportament hídric de la part vegetal i 

substrat d’una coberta verda. 

Altre aspecte econòmic en el qual aporten beneficis les cobertes 

verdes són en la millora de l’estètica dels edificis i també en la 

imatge social que pot donar una empresa de cara als clients. 

 

 

 

Beneficis Socials 

Referint-nos als beneficis socials que suposa la construcció d’una 

coberta verda sabem que suposen un augment en la superfície 

útil edificable i un increment de les zones verdes a les ciutats 

alhora que això aporta millores en la salut i la qualitat de vida de 

les persones properes al lloc. Com a valor afegit tenim la millora 

estètica dels edificis. 
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3.3.3.2 Projecte Coberta Experimental. Mercè 

Rodoreda 23 

A continuació presento el projecte de recerca científica que durant 

aquests cinc mesos de pràctiques he realitzat i que a més a més 

ha sigut objecte d’obtenció d’una beca11 en la recerca pel canvi 

climàtic per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.   

La diversitat de propostes actualment existents al mercat suposa 

un gran ventall de prestacions. Una anàlisi de les diferents 

prestacions proporciona eines a l’hora d’escollir una tipologia de 

coberta verda en un edifici com a estratègia de rehabilitació. 

L’objectiu principal del projecte es basa en una comparació de 

diversos sistemes de cobertes verdes en un mateix espai i 

aplicades en clima mediterrani. Referent a l’objectiu d’estudi, la 

documentació bibliogràfica amb les mateixes característiques és 

escassa. Trobem referències sobre estudis del tema respecte al 

clima dels països nòrdics i els Estats Units. No obstant no ens 

informa sobre l’aplicació d’estudi de diverses tipologies de 

seccions constructives en un sol espai.  Aquest fet justifica la raó 

del projecte que es duu a terme, que compta per tant amb el valor 

afegit de ser un àmbit de recerca a explotar tenint en compte les 

                                                           
11

 Vid. Annexe 

característiques d’aplicació, i que servirà per tant com a referència 

per a futurs estudis o aplicacions.  

Si ampliem el camp de recerca trobem moltes referències pel que 

fa a cobertes verdes, l’aplicació i el seguiment pel que fa al 

funcionament de les mateixes, les quals ens serviran com a guia 

per dur a terme el projecte. Es parametritzaran els beneficis que 

aporten les solucions de cobertes verdes més comuns. Cal 

realitzar un control constant i un contrast de resultats entre totes 

les mostres de cobertes verdes i alhora amb una secció de 

coberta transitable convencional, fet que ens permetrà destacar 

alguna de les tipologies existents, i el comportament dels diversos 

materials que estan en joc. 

Les dades obtingudes seran vàlides per un entorn de clima 

mediterrani, tenint present que l’adaptació d’un edifici per tal de 

reduir el consum energètic, varia en funció de la tipologia climàtica 

que li correspon. Cal dir, però, que creiem que el nostre projecte 

destaca i és innovador, pel fet de que és un estudi on es 

parametritzen moltes variables, es comparen moltes tipologies de 

cobertes verdes en el clima mediterrani. També és necessari 

destacar que seran assajos reals, en un entorn real de treball i 

d’actuació, sota condicions climatològiques reals ja que les dades 
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Figura 20: Simulació projecte futur “Coberta de 

les Aigües”. Foto simulada per Eixverd  

de laboratori que es tenen són abundants però no es juga amb el 

factor impredictible de la climatologia. 

És un projecte en el qual es tindran en compte factors interns de 

l’estudi, i externs que poden afectar en els resultats. Per tant es 

prendran dades de les temperatures i l’increment d’aquestes dels 

darrers anys, la pluviometria i l’escorrentia d’aigües durant 

períodes de pluja molt intenses. Com a valor afegit, es realitzarà 

l’anàlisi del cicle de vida dels materials aportats i el balanç de les 

emissions associades.  

Crec oportú esmentar que a una altre zona de la coberta es 

realitzarà una comparació d’hort en coberta amb diferents 

tipologies de substrats i  gruixos, tot i que aquesta part no entri 

dins de la beca, també ha estat una de les tasques que he 

desenvolupat al llarg de les pràctiques. 

A més a més, aquest experiment es considera una prova pilot que 

servirà per tenir una orientació a l’hora de realitzar una selecció 

de productes per a la realització del projecte de la Coberta de les 

Aigües de l’edifici de la UPF(Fig 20). Es tracta d’una coberta de 

3000m2 que forma part d’un edifici emblemàtic de Barcelona ja 

que servia de dipòsit d’aigua per al Parc de la Ciutadella. D'altra 

banda es farà una adequació d’un solar adjacent propietat de 

BCASA, i que farà d’accés per tot qui vulgui accedir a la coberta.  

La comparació tant de 

cobertes verdes com d’horts 

urbans aportarà solidesa en el 

moment de la l’elecció de 

solucions, redacció i 

l’execució del projecte.   

Gràcies al coneixement 

adquirit durant el darrer any 

de formació a l’EPSEB 

cursant el DAC de 

rehabilitació energètica i 

impacte ambiental, i els 

esforços en l’aprenentatge 

assolit durant els cinc mesos 

de pràctiques, poder realitzar 

amb èxit aquest projecte experimental. 
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3.3.3.2.1 Antecedents del projecte 

La realització d’aquest projecte se’ns presenta des de l’entrada a 

Eixverd com a estudiants de pràctiques. Des de l’empresa, Lídia 

Calvo presenta aquesta idea de projecte com a un estudi amb el 

qual s’obtindrà una comparació de dades que posteriorment 

servirà per l’elecció de la solució més adient en funció dels 

requeriments dels edificis i clients. És la Lídia qui s’assabenta de 

la convocatòria de la beca per a estudiants en àmbit de recerca 

pel canvi climàtic. 

Els requeriments bàsics de la beca era ser estudiant o estar 

realitzant el projecte de final de grau, a més a més d’encaixar en 

les temàtiques proposades. Formar part d’aquest projecte i alhora 

ser becades per part de l’AMB, suposava un vincle entre la meva 

companya de pràctiques Berta Sarroca Agustí i amb l’empresa 

Eixverd durant un any. 

És motiu imprescindible de cara a la beca que el projecte tingui 

una durada d’un any, fet que no suposava cap inconvenient donat 

que l’estudi inicial proposat per la Lídia significava un any sencer 

d’extracció i valoració de les dades obtingudes.  

 

3.3.3.2.2 Col·laboradors 

La Berta i jo ens encarreguem durant un any del control del 

experiment, juntament amb la directora d’Eixverd Lidia Calvo. 

Alhora el projecte compta amb diverses persones i entitats que 

col·laboren en el projecte tant pel disseny com per  l’obtenció i el 

contrast de les dades. 

En primer lloc, aquest projecte s’ha realitzat gràcies als fabricants 

que han aportat la seva secció de coberta verda, entre ells es 

troben Renolit, Zinco, Urbanscape, Ingiagreen i MasWas, tots ells 

amb l’ajut de diverses empreses que s’han encarregat de la 

instal·lació, com són Vallimper, Sempergreen, Jardineries 

Massoni i GreenCover. 

A més a més, comptarem amb aportació d’informació, suport i 

materials del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la 

Universitat Politècnica de Catalunya, ATSF (Arquitectes Técnicos 

sin Fronteres) i l’Agenda 21. 

Montserrat Bosch – Des de l’EPSEB, està involucrada amb els 

temes de la presa de dades de l’eficiència energètica.  
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Figura 21: Emplaçament de la coberta de l’edifici Mercè Rodoreda. Extreta de GoogleMaps 

GICITED-UPC- Equip de físics de la UPC. Proporcionen en nom 

de la UPC el material necessari per la presa de dades, com les 

sondes de temperatura per les mostres. 

Monica Batalla – Arquitecta Paisatgista  

Ana Abellán –  De DrenajeUrbanoSostenible.org és l’encarregada 

dels paràmetres d’escorrentia d’aigua 

Vidal - Agrònom 

Francesc Baró - Ambientòleg de ICTA-UAB : Encarregat dels 

paràmetres relacionats amb els aspectes d’ambientologia i de 

millora social associats als serveis ecosistèmics. 

Johannes Langemeyer – Des de l’ICTA, aporta tot el que te a 

veure amb la part social. 

Martí Boleda – Arquitecte tècnic i vincle amb la UPF. 

Amb l’ajut d’aquestes entitats en les quals ens recolzarem, 

realitzarem tasques de difusió del desenvolupament del projecte 

al llarg de la seva durada i comunicats dels resultats parcials i 

acumulatius dels quals es vagin disposant. 

 

3.3.3.2.3 Àrea d’estudi 

L’àrea d’estudi és una coberta cedida per la Universitat Pompeu 

Fabra a l’edifici Mercè Rodoreda 23, amb adreça a Carrer Ramon 

Trias Fargas, 25-27, 08002, Barcelona (Fig. 21).  

Es tracta d'una coberta transitable invertida constituïda per una 

làmina impermeabilitzant i llosetes de tipus Filtrón, aquestes, 

incorporen una capa d'aïllant tèrmic i una capa d'acabat final de 

formigó alleugerat. La pendent és de 2% i la estructura aguanta 

fins a 300kg/m2.  
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Figura 22: Zona experimental cobertes verdes. 

Imatge pròpia. 

Figura 23: Zona experimental horts. 

Imatge pròpia. 

Figura 24: Panoràmica coberta edifici Mercè Rodoreda 23. Imatge pròpia. 

En les anteriors imatges (Fig. 22-24) es pot observar, d’esquerra a 

dreta i de dalt a baix, la zona de la coberta destinada a les 

mostres de seccions de coberta verda, la zona d’implantació de 

les diferents combinacions d’hort en coberta i una panoràmica on 

s’observen les dos zones anteriorment esmentades. 

L’espai destinat al projecte experimental de cobertes verdes té 

una superfície total aproximada de 75 m2. En canvi la zona on es 

faran combinacions de solucions d’horts en coberta té una 

superfície aproximada de 110 m2. 
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3.3.3.2.4 Metodologia del projecte 

En un espai de 75m2 s’instal·laran diverses mostres les quals 

portaran els sensors corresponents per la correcte presa de 

dades. S’extrauran dades de manera periòdica i constants, de les 

diferents mostres de coberta verda, per posteriorment realitzar 

comparacions i valoracions i poder parametritzar els beneficis 

juntament amb els inconvenients que suposa cada mostra. Les 

dades obtingudes es contrastaran amb les necessitats de gestió 

de cada mostra pel correcte funcionament. 

Totes aquestes dades seran recollides i plasmades en informes 

trimestrals al llarg d’un any d’experiment. Considerarem un any 

complert d’estudi per a poder extreure dades de cada dia de l’any 

per comprovar els comportaments durant les diferents estacions 

de l’any i les característiques que en representa cadascuna. 

Es prendran dades in situ sobre: 

- Temperatura ambient 

- Temperatura a diverses capes de les mostres 

- Humitat exterior 

- Humitat substrat 

- Pluviometria del lloc 

- Drenatge de cada mostra 

- La densitat de la vegetació 

- Les dificultats que van apareixen a cada mostra 

L’estudi es realitza gràcies la participació de 5 fabricants. 

Cadascun d’ells té el propi sistema de cobertes verdes. Pel 

general tenim quatre tipologies diferents de coberta extensiva 

amb sedums i tres tipologies de coberta semi intensiva, un total 

de 8 mostres de solucions per a cobertes verdes. 

D’entre les mostres es realitzarà una comparativa entre: 

- Cobertes extensives i semi intensives 

- Solucions constructives 

- Cobertes extensives i solucions constructives 

- Cobertes semi intensives i solucions constructives 

Amb les dades obtingudes al llarg de l’any d’estudi, es pretén 

parametritzar: 

- l’Eficiència Energètica 

- L’evapo-transpiració 

- La millora de la qualitat de l’aire 

- Reducció de l’escorrentia de l’aigua 

- Biodiversitat 

Es realitzarà una extrapolació d’aquests beneficis en el supòsit 

que el 25% de cobertes a Barcelona es re-naturalitzessin i així 

poder contemplar els efectes d’adaptació al canvi climàtic 
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d’aquest tipus de solucions un cop l’adopció es propagues per 

tota l’Àrea metropolitana de Barcelona. 

També es pretén realitzar una bona tasca de divulgació, i 

esperem així aconseguir una transmissió del coneixement al 

ciutadà i que l’adopció d’aquestes solucions sigui més fàcil i cada 

cop més atractiva. A  més,  la coberta amb les seves mostres serà 

una àrea de demostració per poder fer educació ambiental a 

possibles propietaris interessats. 

S’ha definit un calendari de treball. Durant el mes de novembre 

s’han realitzat les visites a la coberta per part dels fabricants. 

Durant els mesos de desembre i gener s’han instal·lat les 

jardineres. Al mateix mes de gener s’ha realitzat el primer manual 

i general per tal del correcte assentament de les mostres i s’ha 

anat realitzant una revisió setmanal de l’evolució de les mateixes.  

Al abril es realitzarà la primera entrega dels resultats de les 

mostres i així trimestralment fins arribar a l’any complert 

d’experiment. 

 

 

3.3.3.2.5 Descripció de les tasques 

realitzades 

A continuació faré una descripció sobre les tasques realitzades en 

relació a la coberta experimental durant els cinc mesos de 

pràctiques. 

La meva primera tasca relacionada amb el projecte va ser el 

reconeixement de l’espai mitjançant una visita a la coberta en la 

qual vaig realitzar algunes de les imatges de la zona que ja hem 

pogut veure. També vaig dur a terme un croquis per tal de 

prendre mesures que em servirien per modificar els plànols que 

ens van ser proporcionats, i on vaig veure que les dimensions 

estaven equivocades. A més a més, pel disseny de l’experiment 

necessitàvem situar exactament els embornals que no apareixien 

als plànols facilitats, de la mateixa manera que vaig haver de  

calcular les pendents.  
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Figura 26: Imatge del plànol amb 

incidència solar. 

Figura 27: Imatge de la coberta amb la projecció 

d’ombres  

Amb els plànols ja correctes, es va realitzar mitjançant una 

aplicació del programa Revit un estudi de la incidència solar (Fig.26) 

i de les ombres (Fig.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràcies a aquests anàlisis es van poder escollir les zones per 

mostres de coberta verda i d’hort. 
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Figura 

28:Jardineres de 

fusta fetes per 

Eixverd. Imatge 

pròpia  

Figura 29: 

Aïllament tèrmic 

de les 

jardineres. 

Imatge pròpia. 

La segona tasca que vaig haver de realitzar va ser una recerca 

d’informació a través de revistes, articles i treballs. Gràcies a 

aquesta recerca, vaig poder nodrir-me de coneixements 

relacionats amb altres projectes experimentals, i per tant em va 

servir a l’hora d’anar projectant tot l’experiment. 

El disseny de l’espai el vaig fer mitjançant AutoCAD 2015.  El vaig 

poder realitzar guiant-me pels estudis d’incidència solar i 

d’ombres per tal d’escollir els espais més favorables per a totes 

les mostres. Aquest disseny ha anat experimentat canvis degut a 

l’entrada i també sortida de fabricants en el projecte.  

Paral·lelament al procés de disseny de la coberta, se’m va 

encarregar realitzar una recerca de nous fabricants, i reprendre el 

contacte amb els fabricants dels que Eixverd ja disposava. El nou 

fabricant que vaig aconseguir va ser Igniagreen, i des de el primer 

dia van mostrar molt d’interès pel projecte. Tots els altres 

fabricants ja formaven part de la llista de contactes d’Eixverd: 

Zinco, Renolit, Urbanscape i GreenCover. Tot i així el contacte ha 

hagut de ser continu mitjançant adreça electrònica o telèfon mòbil. 

Un cop confirmats els fabricants, vaig realitzar una recerca sobre 

els materials necessaris per realitzar les jardineres on 

s’instal·larien les mostres, juntament amb el material d’aïllament 

perimetral que s’ha col·locat a les jardineres, i la col·locació en 

plànols del lloc més adient pels desaigües de les mostres.  

Les jardineres les vam fabricar i aïllar l’equip d’Eixverd (Fig. 28-29).  
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Figura 30: 

Sondes de 

temperatura. 

Figura 31: Datalogger  

Figura 32: 

Datalogger  

Figura 33: 

Impermeabilització 

mostra. Imatge pròpia  

Figura 34: 

Impermeabilització 

mostra. Imatge pròpia 

Es van situar els punts de llum pels aparells i el punt d’aigua pel 

reg. Aquestes instal·lacions es van realitzar des del personal de la 

UPF. 

La col·locació de les sondes(Fig30) de temperatura l’hem coordinat 

la Berta i jo, guiant-nos amb un plànol de totes les seccions 

realitzat per nosaltres mateixes amb l’ajuda del departament de 

física de l’escola, i on quedaven indicats tots els punts on s’havien 

de posar. 

El disseny i la instal·lació del sistema de reg també ha estat 

realitzat per l’equip d’Eixverd. 

Les tasques restants realitzades per l’experiment han estat la 

coordinació dels instal·ladors i els fabricants per tal d’assolir amb 

èxit la instal·lació. També em realitzat un reg general a totes les 

mostres per tal de que quedin ben instal·lades. 

Durant la instal·lació de les seccions de cada mostra(Fig. 33 i 34) vam 

proporcionar l’assistència que podien necessitar els instal·ladors, 

alhora que hem hagut d’instal·lar totes les sondes a les capes 

corresponents a cada mostra.   
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Figura 35: 

Substrat. 

imatge pròpia  

Figura 37: Fibra 

de vidre. Imatge 

pròpia 

Figura 38: Panoràmica procés instal·lació. 

Imatge pròpia. 

Figura 39: Verd instal·lat. 

Imatge pròpia 

Figura 40: Reg setmanal. 

Imatge pròpia  
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Figura 41: Seccions constructives 

dels sistemes de coberta dels 

diferents fabricants  

3.3.3.2.6 Dades tècniques  

A continuació explicaré algunes de les dades tècniques 

necessàries pel correcte desenvolupament del projecte i que 

formen una part bàsica per a la correcta obtenció de dades. 

Aquestes són diverses seccions constructives dels sistemes de 

coberta dels diferents fabricants. Cada fabricant es diferència dels 

altres ja sigui pel material utilitzat per les diverses capes, o per la 

tipologia de substrat. Cal dir que a dia d’avui s’ha incorporat un 

fabricant més amb dos mostres. 

Les mostres instal·lades totalment fins a dia d’avui són les que es 

poden veure a continuació, numerades de esquerra a dreta i de 

dalt a baix trobem: 

3- Renolit amb sedums 

4-Urbanscape amb sedums 

5- Zinco amb sedums 

6- Zinco amb gramínies 

7- Igniagreen amb sedums 

8- Igniagreen amb Semi-intensiva 
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Figura 42: Secció de les capes del sistema de coberta verda amb 

monitoratge de la temperatura  

S’ha instal·lat un punt de llum per a la distribució d'energia 

elèctrica que proveirà als aparells necessaris per al monitoratge i 

la instal·lació de les mostres.  

Es disposaran dos endolls d’exterior de 2000W, amb el 

corresponent PIA de protecció, per a l’alimentació dels elements 

de treball. El Datalogger tindrà un punt de llum propi directe de la 

caixa, és l’aparell que recull les dades dels sensors de cada 

mostra i és important que estigui permanentment connectat a la 

corrent. Aquest Datalogger es situarà en un petit armari estanc de 

50x80x50cm.  

El punt d’aigua permet  el reg diferenciat entre les dues zones de 

la coberta. La pressió mínima del punt d'aigua ha de ser de 1bar i 

la màxima de 4bars. Aquest està situat lluny del punt de llum, per 

tant no s’ha hagut de dissenyar un espai amb les distàncies de 

seguretat entre instal·lació d’aigua i de llum.  

És necessari un cabal de 2000l/h servit en dues aixetes, una per a 

les mostres de cobertes verdes i una per les mostres d'hort urbà. 

S'instal·larà una estació meteorologia que recollirà dades sobre 

les temperatures i precipitacions per poder comparar resultats 

amb el coneixement del clima. També és necessari per tenir en 

compte durant l’estudi del diferencial de temperatures quina és la 

temperatura exterior i interior. 

Pel que fa al monitoratge de la temperatura es realitzarà a les 

diferents capes de cada sistema de coberta verda, mitjançant 

unes sondes. Els punts de recollida de dades seran els següents: 

 

 

En les capes intermèdies no es procedirà a la recollida de dades 

ja que són de materials estables poc influenciables per les 

condicions climàtiques. De la capa de vegetació podrem observar 

els factors d'ombra que cada vegetació suposa. En quan al 

substrat observarem el grau de retenció de la humitat i la variació 

del vessament segons les precipitacions, entre altres dades. 

Cada mostra disposarà d'un termopar de lectura de temperatura 

en els quatre punts de presa de dades. Es disposaran 32 

termopars (4termopars x 8mostres) connectats a un Datalogger 

T1: Temperatura ambient a la vegetació 

T2: Temperatura sobre la capa de 

substrat  

T3: Temperatura sota la capa de 

substrat 

T4: Temperatura sota la solució 

completa  i sobre l’aïllament que 

independitza la mostra 

T1 T2 T3 T4 
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Figura 43: Plànol ubicació mostres. 

Plànol propi.   

Figura 44: Detall 

connexió canaleta-

mostra. Detall propi. 

que recollirà dades sobre la temperatura ambient. Aquest ha 

d'estar protegit de les inclemències del temps tal i com hem vist, 

anirà a un armari estanc. Tots els cables aniran protegits en 

mànegues de protecció, caixes de derivació i passamans.  

La recollida de dades serà cada “x” minuts a determinar al llarg de 

cada dia sencer i durant un any. La recollida de dades es farà 

manual de manera setmanal. Al  següent plànol veiem la 

distribució del cablejat corresponent a les sondes de presa de 

dades. Totes amb protecció. 

Per a l'anàlisi del cabal i resultats sobre el drenatge cada mostra 

disposa d'un desaigua al punt més baix. A cada sortida es 

disposarà de canaletes de 30cm de PVC enganxades al sistema a 

través de la impermeabilització. Les canaletes de PVC(Fig.44) 

escollides tenen una alçada de 50mm, un amplada de 110mm i 

una llargada de 300mm. Les canaletes s'instal·laran a la sortida 

de desaigua ja marcat en plànols, i s'impermeabilitzaran les 

unions per proporcionar una correcta estanqueïtat a l'aigua.  

Queda a determinar la viabilitat de sensors per al càlcul del 

drenatge.  El pluviòmetre de l’estació meteorològica ens permetrà 

contrastar dades. 

El reg suposa un factor molt important per al correcte 

funcionament de cada sistema. Per a això s'ha contactat a tots els 
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Figura 45: Plànol distribució de 

reg. Plànol propi. 

proveïdors, i consultat les quantitats d'aigua i períodes de reg que 

es necessiten. 

Del punt d'aigua, sortirà un tub de reg amb resistència a la pressió 

de 25mm de diàmetre que anirà pel centre de l'espai destinat a les 

mostres. En arribar a cada mostra cada fabricant situarà un 

temporitzador que regularà el reg de cadascuna de les seves 

mostres.  

Cada fabricant ha de facilitar les necessitats hídriques del seu 

sistema així com els intervals i freqüència de reg per a tenir en 

compte durant l'estudi. 

 

 

  



 
  
 

42 
 

 

Projecte Final de Grau 
Pràctiques a Eixverd 

Figura 46: Ubicació cobertes d’estudi. 

Font googlemaps  

3.3.3.3 Projecte Particular. Gran Via de les Corts 

Catalanes, 680 

Durant les pràctiques he realitzat diversos anàlisis de varies 

cobertes i espais desaprofitats d’edificis de Barcelona. A 

continuació explicaré el més gran d’ells degut a que són dues 

cobertes en un mateix pati d’illa. 

La recerca de l’espai d’estudi s’ha realitzat posterior a un recerca 

d’espais a la zona de l’Eixample de Barcelona i a través d’una 

borsa de clients recollida durant la fira del Dia de la Terra del 

passat 2015. 

Amb l’espai ja escollit degut a les condicions que presentaven, es 

va procedir a redactar un document destinat al client.  

Primerament ens presentàvem al client com a empresa perquè 

sàpiguen tot el que fem. Seguit especificàvem la tasca de gestió 

de projecte d’una coberta verda que Eixverd realitza. 

El cos del document compta amb els anàlisis d’incidència solar i 

d’ombres, a més a més d’una simulació de la coberta amb la 

solució verda instal·lada.  

 

3.3.3.3.1 Antecedents del projecte 

L’ objecte de l’estudi son dues cobertes situades a la una mateixa 

illa. Totes dues cobertes es troben ubicades entre els carrers 

Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer  del Bruc, i que es 

prenen com a objecte d’estudi degut a les seves dimensions i el 

aprofitament extra que es podria obtenir al realitzar-hi una 

rehabilitació, la que ja hi ha intenció de fer-ne.  

La coberta A pertany a una pàrquing, Europcar i té una superfície 

total de 300m2. La coberta B  té una superfície de 509m2 (Fig. 46).  

  



 
  
 

43 
 

 

Projecte Final de Grau 
Pràctiques a Eixverd 

3.3.3.3.2 Metodologia del projecte 

Per poder esbrinar la viabilitat d’una coberta verda en aquestes 

situacions en les que es troben les cobertes estudiades, cal fer un 

estudi de les ombres i de la incidència solar que reben. 

L’estudi d’ombres ens permetrà observar el camí que fa el sol en 

els dos dies mes extrems de l’any, el  solstici d’estiu i d’hivern. 

S’han estudiat les ombres en dos hores per cada solstici, en sortir 

el sol, i quan es pon. Es poden observar les ombres que 

produeixen els edificis que envolten les cobertes. 

D’altra banda, l’estudi de incidència solar, ens mostra les zones 

més i menys radiades de la coberta. Aquest anàlisi es realitza 

pels 4 solsticis que te l’any, en un acumulatiu de 24 hores.  

La barreja dels resultats d’aquests dos anàlisis ens permetrà 

saber si la coberta és viable de realitzar o s’ha de descartar, i en 

quines zones les plantes podran viure més o menys. Cal dir que 

en funció d’aquest resultats, les espècies escollides també 

variaran. 

 

 

3.3.3.3.3 Descripció i resultat de les 

tasques realitzades 

Primer vaig realitzar una simulació gràfica, mitjançant el programa 

Revit, de les cobertes.  

He pogut realitzar la projecció de la coberta i els edificis que 

l’envolten gràcies a l’ús del cadastre, d’on he extret les mesures 

tant de la coberta com dels edificis que l’envolten. Mitjançant el 

cadastre també he pogut deduir l’alçada i els usos de tots els 

edificis de l’illa a la que pertany la coberta, dada important ja que 

per realitzar un correcte anàlisi d’incidència solar i d’ombres la 

simulació amb les dimensions i alçades dels espais ha de ser 

gairebé exacte.  

A continuació podem veure l’aspecte que té cada coberta 

actualment. 
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Figura 47: Coberta pàrquing Europcar 

actual. Imatge pròpia. 

Figura 48: Coberta B, al mateix pati 

d’illa d’Eurpcar. Imatge pròpia  

A la coberta A s’observa a un senzill acabat de paviment de color 

clar i amb badalots. L’aspecte de la coberta és molt simple i dona 

una idea d’espai desaprofitat. Cal tenir present que és una de les 

vistes dels veïns des de els balcons i terrasses de pati d’interior 

d’illa.  

 

 

 

L'aspecte final de la coberta B és similar a l’anterior però aquest 

cop amb un acabat típic de rajola  de terrassa. Com es pot 

observar, es una coberta que queda a la vista de molts veïns des 

de terrasses o balcons, i l’aspecte que presenta és molt simple.  

 

  



 
  
 

45 
 

 

Projecte Final de Grau 
Pràctiques a Eixverd 

Figura 49 a i b: Observació de l'ombra projectada 

per l'edifici del dia 21 de juny a les 8:00 i 17:00 

hores 

Figura 50 a i b : Observació de l'ombra projectada per 

l'edifici del dia 21 de desembre a les 8:00 i 17:00 hores  Quan la coberta ja està dibuixada amb Revit i es pot observar el 

volum que agafen els cossos, es realitza l’estudi primerament 

d’ombres. 

Aquest anàlisi ens permetre esbrinar la viabilitat d’una coberta 

verda en aquestes situacions en les que es troben les cobertes 

estudiades, cal fer un estudi de les ombres. 

L’estudi representa el camí que fa el sol en els dos dies mes 

extrems de l’any, el  solstici d’estiu i d’hivern. S’han estudiat les 

ombres en dos hores per cada solstici, en sortir el sol, i quan es 

pon. Es poden observar les ombres que produeixen els edificis 

que envolten les cobertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 21 de juny, 8:00h i 17:00h. 

 21 de desembre, 8:00h i 17:00h 

a) 

a) 

b) 

b) 
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Figura 51 

Anàlisi 

Incidència Solar 

21 de juny 

Figura 52: 

Anàlisi 

Incidència Solar 

22 setembre. 

Seguidament es realitza l’anàlisi d’incidència solar de la coberta. 

L’ordre d’execució dels anàlisis no afecta en els resultats. 

La radiació solar és un punt important a tenir en compte al 

moment d’escollir quina tipologia de vegetació s’implanta. A 

continuació veiem una imatge, amb resultats acumulatius de 24h 

en un mateix dia, pels dies més desfavorables de l’any. Es 

simbolitza de més a menys amb els diferents colors. 

21 de juny 

Gairebé tota la superfície de les dues cobertes es vàlida .L’índex 

de radiació mínima és superior al necessari per a que les plantes 

de cobertes extensives sobrevisquin.  Es pot observar que a la 

coberta B tenim el punt on la radiació no es favorable. (Fig. 51) 

 22 de setembre 

La coberta B  té la meitat sud fora dels límits que es consideren 

bons per a que la vegetació visqui (durant la tardor >1kWh/m2), 

En aquesta coberta nomes es recomanaria fer plantació a part 

superior dreta. Pel contrari la coberta A es situa per sobre dels 

mínims.(Fig. 52) 
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Figura 53: 

Anàlisi 

incidència solar 

21 de desembre 

Figura 54:  

Anàlisi 

incidència solar 

21 de desembre 

 

 21 de desembre 

Tenint en compte el solstici d’hivern, descartaríem gairebé tota la 

coberta B pràcticament sencera, ja que un gran percentatge de la 

seva superfície queda per sota de la radiació necessària (durant 

l’hivern >0.4kWh/m2). La coberta A veiem que te valors positius la 

part superior dreta, tot i que  te algunes zones per sota del rang ja 

que els edificis més propers li fan ombres durant la gran majoria 

del dia. (Fig. 53) 

20 de març 

Per últim l’estudi de l’equinocci de primavera, aquest te una valor 

similars al de tardor, inclús superiors. La coberta A ha estat 

segueix estant per sobre dels mínims (durant la primavera 

>1kWh/m2 ) necessaris per la implantació d’una coberta verda, en 

canvi la coberta B veiem que tota la zona inferior quedaria 

descartada, ja que no sobreviuria a l’hivern. (Fig. 54) 
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Figura 55: Simulació coberta 

verda de la coberta A 

Figura 56: Simulació coberta verda 

de la coberta B 

 

Seguidament vaig realitzar una simulació de les cobertes, en les 

quals es pot observar l’aspecte que presentarien en cas que fos 

instal·lada la solució de coberta verda. 

El disseny és estàndard, i  aquest  pot adaptar segons les 

necessitats i gustos del client. 

Com més espai verd s’implanti, més beneficis proporciona la 

coberta, tant pel client com per la ciutat.  

Veiem que a la coberta B només seria adequat realitzar la coberta 

verda en l’espai de 90m2 que es pot observar. Aquesta decisió 

està presa a partir de l’estudi d’ombres i de radiació solar. 
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Per tant, un cop fet els anàlisis de les cobertes  podem concloure 

que: 

La coberta A, referent a la radiació, és una molt bona opció per a 

fer la implantació d’una coberta verda ja que té una radiació alta i 

constant al llarga de l’any i la superfície.  Pel que fa a l’estudi 

d’ombres, aquestes no son un problema degut a la ubicació de la 

coberta.  

La coberta B, queda descartada la major part de la seva 

superfície. Només serien aprofitables els 90m2 esmentat. Pel que 

fa a les ombres veiem que aquestes son desfavorables per a 

gairebé tots els casos estudiats.  

El document que es presenta al client va acompanyat d’una 

descripció de l’empresa i les tasques que realitza. Apareix una 

breu introducció al que són les cobertes verdes per poder introduir 

al client una mica més en tot l’àmbit de les cobertes verdes. El cos 

del document està format pels anàlisis d’incidència solar i 

d’ombres a més a més de les simulacions amb Revit tant de 

l’estat actual com de la coberta verda. Finalment es realitza una 

breu explicació sobre els beneficis econòmics socials i medi 

ambientals que li suposaria al nostre client implantar una coberta 

verda.  
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4. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

Eixverd és una empresa totalment compromesa amb el medi 

ambient i on totes les seves solucions a desenvolupar es veuen 

íntimament relacionades amb les persones i l’espai on habiten. 

Malgrat  encara és una petita empresa, forma part d’un sector 

motor per  l’evolució del planeta en el qual s’ha de prendre 

consciència seriosament. 

Per concloure amb aquest projecte cal fer una valoració final de 

tot plegat, contemplant amb perspectiva els coneixements 

adquirits, ja sigui gràcies a les persones amb qui he tractat així 

com per les tasques que he après i realitzat. Així doncs, realitzar 

aquesta modalitat de projecte de fi de grau ha estat tot un repte 

per mi. Durant aquest període de pràctiques he tingut la 

possibilitat d'aplicar les nocions adquirides al llarg del grau així 

com he fet ús d'instruments els quals havia utilitzat també 

anteriorment. Com adició a això, he assimilat una gran varietat de 

coneixements, tant sigui conceptuals com instrumentals i 

professionals alhora d'haver estat inserida en el món laboral i de 

fer treball en equip.  

Com a conseqüència d’aquests cinc mesos de pràctiques em veig 

capaç de reflectir les conclusions que n’extrec de les tasques 

explicades al llarg de tot el projecte. 

Pel que fa als coneixements adquirits em sento plenament 

satisfeta d’haver-los ampliat en un àmbit el qual, ja a finals del 

meu curs de grau, em va despertar gran interès. Treballar en una 

empresa on de debò s'aprèn i, a més, he tingut l'oportunitat de 

parametritzar els beneficis. Allò que considero bàsic, aprendre 

arrel de la pràctica i del contacte directe amb “el què”. Podria dir 

que també he après pel que fa al que representa tenir contacte 

amb altres experts, ja siguin del mateix sector o no, per organitzar 

reunions, visites o intercanvi d’informació, que des del meu punt 

de vista significa un doble aprenentatge, tant laboral com 

personal. 

A l’hora de desenvolupar els projectes he pogut observar que la 

meva evolució ha sigut positiva, donat que al principi em sentia 

més cohibida amb els companys però això ha anat canviant.  

Estar a Eixverd ha suposat per mi un aprofundiment en uns 

coneixements que crec que tots els hauríem de tenir per prendre 

consciència i mirar-ho tot des de un altre punt de vista, un punt de 

vista beneficiari tant per nosaltres com l’entorn en el que hem de 

viure. 
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pràctics facilitats, la perspectiva laboral i professional que m'han 
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Seguidament  agrair a la Montserrat Bosch la seva tasca durant la 

formació en el DAC de Rehabilitació energètica i Impacte 

Ambiental, amb el qual se’m  van obrir moltes més vies de treball 

en el món de la construcció. Així com al departament de materials 

de construcció i físics GICITED-UPC  per cedir el material i 

finançar-lo, per poder extreure dades importants de la coberta 

experimental, i per aportar suport i formació en quant al disseny 

del projecte. 

D'altra banda cal donar les gràcies a tots els fabricants 

col·laboradors que han fet possible el desenvolupament del 

projecte de la coberta experimental amb l’aportació de material, i  

a tots els companys que m'han aportat coneixements i hem pogut 

compartir aquesta experiència professional. Altrament considero 

adient agrair la feina el suport rebut des de casa per part de la 

Saray i el Biel. 

En definitiva agrair a tots els equips i persones esmentades 

anteriorment per a la seva gran dedicació a la feina i a l'ofici, pel 

suport, per la seva aportació a la construcció de cobertes verdes i 

en conseqüència per a l'aportació d'un futur millor. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 
 
 

 
 
 
Maria Josep de Ribot Porta, Cap del Servei d’Innovació Agroalimentària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
 
 
 
C E R T I F I C O 
 
Que ANABEL GARCIA MARTINEZ , amb el DNI 79273154C ha assistit a l’activitat Selecció d'espècies, maneig de l'aigua i eficiència  
energètica en cobertes i façanes verdes  (codi 635), realitzada a Caldes de Montbui el dia/els dies 13 de Novembre de 2015 i amb una 
durada de 2,75 hores lectives. 
 
 
I, perquè consti, signo aquest certificat. 
 
 
 

        
 
 
Barcelona, 17/12/2015 
 
 
 
 

Número de registre: 28094 
Document signat digitalment 





Elements Comuns
Element Preu unitari Unitat Quantitat Unitats Preu total Collaborador

Instal·lació de punt d’aigua i electricitat a la coberta

Punt aigua (derivació) 49,87 €/un 1 unitats 49,87 UPF

Punt electricitat (caixa derivació) 352,14 €/un 1 unitats 352,14 UPF

Peó instal·lació 16,46 €/h 8 hores 131,68 UPF

Sub total 533,69

Coberta Verda
Element Preu unitari Unitat Quantitat Unitats Preu total Collaborador

Preparació de l’espai on s’instal·laran les mostres

Perfils per la jardinera 60 €/m 8 metres 480

Accessoris: esquadres i cargols 2 35 70

Polietire extrusionat 155

Peó (treure filtron neteja i col·locació) 17 €/h 8 hores 136 Eixverd

Preparació de l’espai on s’instal·laran les mostres

ICOPAL Mostra 1 ICOPAL

Renolit Mostra 2 RENOLIT

Urbanscape Mostra 3 i 4 URBANSCAPE

Zinco Mostra 5 i 6 ZINCO

Igniagreen Mostra 7 i 8 IGNIAGREEN

Compra, instal·lació i manteniment del reg per a cada mostra

Kit de reg amb programador WTP-1702 y 50 salidas 49,95 €/un 1 unitats 49,95

Tub i goteros 2 €/m2 40 m2 80

Peó instal·lació 17 €/h 8 hores 136 Eixverd

Compra, instal·lació i manteniment dels sensors de recollida de dades 

Multi-channel Temperature Meter AT4532 de 32 canals 1200 €/un 1 unitats 1200 UPC

Termopar tipo T, amb vaina d’acer 25 32 800 UPC

Ajudes a paleta per a protección de cablejat i adequació espai 

ubicació Sistema de recollida de dades
400 €/h 1 unitats

400

Tècnic instal·lador 36 €/h 6 hores 216 UPC

Comprovació del sistema setmanal

Personal UPC 20 €/h 104 h anuals 2080 Eixverd

Disseny de l’experiment, Recopilació i gestió de dades obtingudes, i elaboració d’Informe final 

Personal UPC (tècnic de laboratori) 36 €/h 40 h anuals 1440 UPC

Expert UPC (Professorat titular) 50 €/h 60 h anuals 3000 UPC

Compra i instal·lació del caudalimetre per estudiar el drenatge de cada mostra

Canaleta 30 €/m 5 m 150

Caudalimetre (pendent) ?

Pluviometre bàsic 55 €/un 1 unitats 55

Peó instal·lador 16,46 €/h 4 hores 65,84 Eixverd

sub total 10513,79

Costos administratius 5% 552,374

TOTAL  sense IVA 11600

Total amb IVA 14036

Hort
Element Preu unitari Unitat Quantitat Unitats Preu total Collaborador Notes

Compra, instal·lació i manteniment del reg per a cada mostra

Programador de reg de 8 estacions 180 €/un 1 unitats 180

Electrovalvula i accesoris 75 €/un 7 unitats 525

Accesoris i conexions 0,7 €/un 56 unitats 39,2

m tuberia reg integrat 8mm 0,37 €/m 204 m 75,48 (28*1,5+9)*4=204

Taules

24 taules 0,7*210 148,7625 unitat 24 taules 3570,3

Bancades a terra 66 €/m2 11,6 bancades 765,6 Zinco?

substrat 65 €/m3 9,18 m3 596,7 (28*1,5+9)0,18=9,18

Peó instal·lació 24 €/h 60 hores 1440 Eixverd?

Persona que s’encarrega  de cultivar hort

Persona 252 €/mes 12 h anuals 3024 Per si de cas 5 h/set @ 12€/h

Asistencia tècnica 0

Persona encarregada de la recopilació i estudi de les dades obtingudes

Persona 16,46 €/h 208 h anuals 3423,68 Eixverd

TOTAL 13639,96

Costos administratius 0% 682,00

TOTAL 14321,96

GRANDTOTAL 28891



 
PETICIONARI: 

Eixverd 

 

 

Pressup. núm. 2345 

Pàg. 1 de 1 

Barcelona, 23 d’octubre de 2015. 

 

PRESSUPOST DELS TREBALLS DE MONITORITZACIÓ D’UNA COBERTA VERDA 

 
A partir del la petició de la senyora Lidia Calvo, us fem arribar els preus referents al disseny, 
instrumentació, recopilació i gestió de la monitorització d’una coberta verda:  
 

COMPRA, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DELS SENSORS DE RECOLLIDA DE DADES 
   

1 Unitats Multi-channel Temperature Meter AT4532 de 32 canals 
1 x 1200,00 €/unitat 

 
1200,00 € 

 32 Unitats Termopar tipo T, amb vaina d’acer 
32 x 25,00 €/unitat 

 
800,00 € 

1 Unitats Ajudes a paleta per a protección de cablejat i adequació espai 
ubicació Sistema de recollida de dades 
1 x 400,00 €/hora 

 
 

400,00€ 
6 Hores Tècnic instal·lador 

6 x 36,00 €/hora 
 

216€ 
 

COMPROBACIÓ DEL SISTEMA SETMANAL 
   

104 Hores 
anuals 

Personal UPC 
104 x 20,00 €/unitat 

 
2080,00 € 

   

DISENY DE L’EXPERIMENT, RECOPILACIÓ I GESTIÓ DE DADES OBTINGUDES, I 

ELABORACIÓ D’INFORME FINAL 
   

40 Hores 
anuals 

Personal UPC (Tècnic de laboratori) 
40 x 36,00 €/unitat 

 
1440,00 € 

60 Hores 
anuals 

Expert UPC (Professorat titular) 
60 x 50,00 €/unitat 

 
3000,00 € 

   

 TOTAL PRESSUPOST: 9.136,00 € 
 
NOTES: 

 El present pressupost no inclou l'I.V.A. 

 La vigència d'aquest pressupost és de dos mesos a partir de la seva data d'emissió. 

 Per a fer possible els treballs caldrà que el peticionari ens faciliti l’accés a tots els espais 
de l'edifici 

 
FORMA DE PAGAMENT: 

- 30% a la signatura del pressupost. 
- 70% a l’entrega de l’informe. 

 
 
 
 
 
Joan Ramon Rosell i Amigó      Conforme i accepta 
Director del Laboratori       del Peticionari  
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ABSTRACT  

In this final grade I intend to publicize all the experience in the field 

of professional practices. The traineeship has had duration of five 

months and the company has made Eixverd. The labor sector of 

the company is sustainable architecture in relation to the 

environment in which I could apply the knowledge assimilated 

over the years on the Technical Architecture and Building 

Engineering degree, and draw others for the professional practice. 

One of the main reasons why I chose this company was the desire 

to acquire professional experience in the field of rehabilitation and 

sustainability in buildings, through the practice and development of 

real projects using a multidisciplinary work with other 

professionals. Thus, during the practice I have been involved in 

different projects related to the improvement of urban green and 

sustainability. 

In short, thanks to projects carried out, I could expand the area of 

knowledge in the sector and deepen my work as a technical 

building. The methodology for the achievement of these results 

has been the daily work, the observation, problem solving and 

contingencies that have arisen during the actual implementation of 

the projects, working with my team and the knowledge and 

learning that they have brought for my personal gain. 
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GLOSSARY 

Green Buildings It refers to all those structures who care for 

the environment, which the skins is natural and vegetable as all 

the resources used. 

Renewable energies Energies obtained from natural sources that 

are inexhaustible because there are in abundance or because 

they regenerate. 

Energy efficiency It is the efficient use of energy in order to 

reduce production processes and the wasting energy, using it less 

and an efficiently way in order to produce better goods and 

services. 

Heat Island Effect The climate that occurs as a result of the 

urbanization of a place. Usually there are increases in 

temperature, more precipitation and an alteration of the natural 

state of the wind. 

Surface runoff  Makes reference to amount of water that 

passes through a surface. Is the amount of rainwater, minus the 

evaporated water and the water that seeps the surface.  

Biodiversity  Variety of living organisms of any kind. 

Albedo  Percentage of radiation that reflects an area respect 

of which affects about herself. 

Resilience  Ability to regenerate or recover from adverse 

situations. 

Thermal mass  Capacity of heat storage in a body. 
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PREFACE 

The main motivation that led me to make the Final Project with 

university practices was the interest to join to the working world to 

learn the functioning of the sector. Moreover, after performing the 

“Diploma d’Ampilació de Competècies d’Impacte Ambiental i 

Rehabilitació Energètica”, emerged intend to apply the knowledge 

gained performing real interventions that complement and 

increase my knowledge in the subject. 

I chose the internship in a company closely related to the energy 

efficiency of buildings and environment, located in the city of 

Barcelona, which I consider that requires special attention in this 

area. Before choosing the company that I could contact through 

my project manager of the DAC, I inform myself about the jobs 

that were realized, and both social and environmental interests 

that the company had. 

The present document written as a final degree project aims to 

translate in a systematic and methodical all the procedures made 

to reflect my knowledge obtained, both practical and theoretical. 

Here can be seen all the proceedings that I have done since I 

completed that "El Diploma d'Ampliació de Competències", how I 

got into the company, what kind of company it is, its structure, 

functions and tasks I have done in order to achieve with success 

this period, to conclude with the fulfillment of all the goals scored, 

both academic and personal. 
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1. INTRODUCTION 

The documentation presented in this work belongs to the Final 

Project, being an agreement which represents collaboration 

between Escola Superior d’Edificació de Barcelona and  Eixverd 

company. This agreement establishes a relationship of mutual 

benefit between the company and the student with an internship in 

which the student have the chance to improve their knowledge 

through integrating and collaborating on several tasks. 

To do an internship just before finishing the degree means gaining 

knowledge necessary to begin in a workplace and having prior 

adaptation. You can see how the construction industry is done in 

the street. The internships is specializing us, regarding our 

training, and we are therefore making a very important task and 

basic. In my case, I specialize in sustainable construction and 

renovation. 

We currently live in a world where the change to solve the needs 

of the people and the planet seems to be continuous and moving 

forward at high speed. The technology, the transport, 

communication and the production of various products, among 

others. On the one hand it seems that evolve rapidly in many 

sectors, but in many others it is forgotten the environmental part of 

all these advances. 

Bearing in mind that the construction is one of the economic 

engines of the country, as well as one of the sectors that more 

energy consumption, then we can talk about an environmental, 

social and economic problem. The concern for the duration of the 

energy resources is increasing as years pass by, but raising 

awareness and working to implement measures that make it 

possible to mitigate these problems not applicable. We know that 

part of the population has this problem and many provide a little 

help with changes in day to day, but where the big problem lies in 

this sector, the construction, we are hamstrung, at least in Spain, 

at the level of energy and environmental improvement. 

Hidden this way and make new habits of behavior and economic 

growth methods in order not to compromise until these levels in 

the environment. Sustainability in the building and the use of 

renewable energy sources would be the way to achieve economic 

growth and at the same time keep the environment. 

There is a part of the world of construction that attempts to 

combine with constructive solutions, facilities and equipment that 

are not so harmful for the environment. The projected buildings for 

some years ago to this day, try to optimize the use of energy 

resources throughout all processes involved. In many countries 

these solutions are already standardized and regulated by laws, 

which passed the comfort of a room should be provided for part of 
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the constructive solutions and not by heating or cooling 

equipment. 

So if we talk about constructive solutions that improve the thermal 

behavior of households, and therefore the increase of energy 

efficiency, it is necessary to speak and bear in mind that the most 

important factor in order to develop these solutions is the climate 

in which you will find the building. In Spain, we could say that the 

climate is Mediterranean, with high solar radiation and thus is a 

factor with which constructively must play to get a solution that 

works for both, winter and summer. Thus the use of vegetation 

integrated into constructive measures provides climate protection, 

with the added value of the improvement of the appearance. The 

green solutions provide to the skin of the building outside the front 

of weather protection. 

During the course of the degree there is no kind of training, strictly 

saying, focused towards this aspect concerning the green 

buildings. It is here, to get to know one of the disadvantages that 

the building, which appears the initiative to change it. 

At this work I put all my experience acquired, in addition to the 

description and contextualization of the company. 
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2. GOALS  

The objectives to accept this type of final project were to increase 

my level of knowledge over the course of 5 months working in a 

company dedicated to one of the subjects that most interest me 

awake. This would be practical and authentic learning to enter into 

the world of work and to be able to see it from a real view in the 

construction sector. Mainly intended to nourish me with the 

knowledge of the companions who share these times, and with 

these and the ones that I have acquired during the level, draft 

documents and make designs of spaces and works. On the other 

hand, I consider very important, as well as in the world of work in 

general, that know and learn how to manage a team meeting with 

many people, such as contacts and deals with customers, 

partners or manufacturers. 

With regard to the goal that was intended to achieve with the 

choice of this type of final project and with the wording of the 

present, was able to express in the best way possible the work 

carried out during 5 months internship in a company to be able to 

explain and verify the benefits and feasibility of building systems of 

rehabilitation used by the company, green solutions. 
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3. PROJECT MEMORY 

3.1 Academic background 

Through the extension of competences “Diploma” made during the 

last semester of the degree, I was able to train and acquire 

knowledge, until then unknown, and at the same time aroused my 

interest to route my professional career in this field. 

It is a sector in which so far seems to be abandoned in our 

profession, and it is a fact inexplicable because the construction 

sector has been one of the country's most important economic 

engines, as well as one of the sectors that most energy 

consumption represents for the country. We speak then of an 

environmental, social and economic problem. 

During the course of the degree there is no kind of training strictly 

saying, focused towards this side and it is time to get to know one 

of the disadvantages involved in the construction, the desire to 

want to change it. 

The possibility of access to the company where I have been able 

to carry out the practices is due to the continuous relation with the 

tutor of the DAC with a company of Barcelona dedicated to the 

environment and sustainability. 

 

3.2 Presentation and Description of the company 

Eixverd  is a social enterprise that promotes projects of adaptation 

and mitigation of climate change by means of solutions for the 

improvement of the quality of the city and those who live in it. 

Located in Barcelona, the company began its activity in 2014 led 

by Lidia Calvo, founder partner, driven by a variety of work 

experiences and very personal interests for the environment.  

There are many tasks which mean that we can talk of a social 

enterprise. The set of proposals that Eixverd offers represent an 

improvement of the efficiency of the urban centers and their 

buildings; promote the installation of renewable energy sources; 

reducing the heat island effect; the absorption of CO2 emissions; 

reduction of surface runoff effect of the rainwater; taking 

advantage of the rainwater; increase of biodiversity; the rise of 

green areas per capita; particle reduction pollutant; the rise of the 

albedo (fraction of sunlight that is reflected); and, in general, 

improvement of the conditions of comfort and urban habitability for 

citizens. All these improvements are projected through the 

implementation of green roofs, green walls, roofs, urban gardens 

and the installation of solar panels. 
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Its core business has two important aspects. The first, and that 

means an innovative as a company, consists in the management 

of projects that help to increase the resilience of the city, the 

mitigation of climate change, which aims to raise awareness 

among citizens in the face of climate change and to promote their 

participation. As part of the commitment for the environment, 

Eixverd focuses on the rehabilitation or reuse of spaces of 

buildings to install innovative systems in the sector. We speak 

then of energy rehabilitation of buildings and/or spaces and not of 

new works. 

This integrated management implies from the choice of the most 

suitable system for our client, through architectural and landscape 

project, the budget review, the processing of grants from the city 

and from different organizations, the follow-up of the works, the 

drafting of documents on the new space and finally includes the 

maintenance of this. 

The second important aspect of your core business is attracting 

private funds to sponsor projects, thus achieving a primordial part 

to move forward with projects and at the same time will lead to 

that company, Corporation or person to emphasize its 

commitment to the sustainability of the city, to improve their 

corporate social responsibility. For the core business, Eixverd 

analyzes and evaluates both the possibilities of the client and their 

needs, and the needs of the space in which to work, being able to 

guarantee the maximum profit and social benefit, the more 

sustainable way possible, by citizens. In addition to the 

development of projects and research, Eixverd performs 

innovative scientific research in order to draw conclusions and 

useful data for possible future projects, and to contextualize the 

scientific advances in a Mediterranean environment. 

3.2.1 Structure of the company 

Lydia Calvo, a graduate in industrial engineer from the UPC, with 

an MBA at the University of San Diego, and thanks to years of 

work experience in the private and social sectors, is the founder of 

Eixverd and is responsible for the direction and coordination of 

projects. 

On the technical side we have commissioned the Berta Sarroca 

Augustí and I. In this area are carried out technical analyses of the 

areas in which it has worked, writing documents, attracting 

customers, contact with manufacturers and installers and 

administrative assistance, in order to guarantee all the established 

requirements. 

The administrative area corresponding to the accounting of the 

company and of the reception of the customer takes over the 
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Lydia though Berta and I as we picked up fluent in the work I was 

able to go providing aid to Lydia in any of these respects. 

The communication and marketing of the projects and of the 

company leaded by Lidia, through the various social networks that 

have the company as well as the website. Over the course of the 

practices this task has been completed thanks to the assistance 

that both the Berta and I contributed, attending trade shows where 

to be disclosed and through the realization of images for the 

promotion of projects. 

We have several installers and suppliers of green roofs or walls, 

with whom we have confidence and work often. 

We have several Global institutional Partners such as 

- Ecoist, which finances ecological projects to our 

customers. 

- Institut de Ciència i Tecnologia (ICTA) 

- Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

- Drenaje Urbano Sostenible 

and professionals such as: 

- Raimon Soler, lawyer, planning law, real estate and 

housing 

- Monica Battle, architect, master in landscape architecture 

- Oriol Malet, architect, specialist in rehabilitation 

- In addition, Eixverd is part of the Barcelona Agenda21 

 

3.2.2 Functioning of the company  

Eixverd performs a comprehensive management of the 

environmental projects purposes and for the mitigation of climate 

change, including all the tasks from the start until the end of the 

project. As set out above in the description of the company, 

Eixverd also performs experimental works to nourish them of 

knowledge and obtain relevant information useful for future 

projects. 

Below is a description in chronological order, about the different 

phases of internal operation with regard to the management of 

projects, explaining briefly the most important affairs. 
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3.2.2.1 Recruitment of the client 

It is the beginning of all projects. Eixverd has two ways of work 

when it comes to addressing this first step. 

- The recruitment of the client by the company. 

Eixverd works by making an observation of some areas of 

Barcelona by identifying areas that may be replacing a working 

tool. Are identified and covered terraces of private users and 

corporate buildings, homes or businesses. We dedicated much of 

his time in carrying out this task, because it is one of the activities 

that opens way for new projects. 

When we have identified the potential areas, we make a previous 

solar and shadow study. These studies are attached to other 

pictures of the before and after of space explaining the benefits 

that they would get and the means of financing possible. 

This document is presented to the customer along with a letter of 

explanation that is Eixverd and that works. 

- The clients come to us. 

On the other hand, there are customers that come to us through 

social networks, web page, other customers and for fairs where 

Eixverd you the opportunity to give to know all kinds of people. In 

2015 Eixverd participated in Earth Day celebrated in Barcelona, 

where they have extracted some clients interested in our guideline 

and that we offer some of their space to work on it. Also at the end 

of 2015 we could attend the Smart City World Congress held in 

“fira de Barcelona” for three days in November. This event of great 

international importance provided us the opportunity to make 

known the reason for Eixverd work and tasks that are developed 

as a result of this. As a result of this fair some costumers and 

lawsuits have been retrieved.  

3.2.2.2 Drafting of the project 

Once captured, the custumer will make a visit to the space and will 

request the technical documentation and construction of the site in 

order to perform the previous analysis of the building to see if it is 

necessary to perform an adaptation of space in order to work 

safely. It continues with a landscaped project adapted to the 

conditions of space, close proximity and requirements, adjusting 

the priorities of the client. 

Eixverd presents a range of solutions for the customer, with a 

variety of design and prices. From this point, together with the 

customer is the selection of the product and the most suitable 

provider or installer for the project, based on prices, characteristics 

and preferences. 
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The financing of the project is carried out through various 

financing methods or Eixverd external aid offer because a search 

for different methods, because the cost is not until everything on 

the client. 

3.2.2.3 Installation 

The installation runs on behalf of manufacturers, all of them well 

known and with which we have continuous contact through 

various projects that are in progress. During the installation, 

Eixverd offers assistance and tracked in order to keep the client 

up to date on the evolution of the space. 

Once the project, the company will offer the option to keep the 

space and exploit it, or that it takes up the customer. 

3.2.3 Projects in progress 

Currently Eixverd is developing an experimental roof at one of the 

covers in the East building of the Universitat Pompeu Fabra, which 

has been the engine for our obtaining as students of the UPC, a 

part of the metropolitan area of Barcelona. This is one of the most 

important parts for the practice and is the subject of much of the 

practices as of this project, therefore, will be developed in the 

subsequent sections. 

This experimental project enriches the company's important data 

that you post will be moved to an important project in an 

emblematic building of Barcelona and it also belongs to the 

Universitat Pompeu Fabra. 

In addition to projects for private clients in various courtyards of ' 

island or covered with buildings of some islands of the Eixample. 

Eixverd also carries out projects both in Europe as well as to 

obtain State funding. 

3.3 Methodology of practices 

The practices in Eixverd have been conducted between 31st 

August of 2015, until 29th January of 2016 with a dedication to 4 

hours during the morning. Lidia Calvo, director and founder of the 

company to become the Coordinator of my tasks during practices. 

During this period I have worked in the technical department in the 

development of various projects and providing assistance in the 

administration of customers and suppliers. 

3.3.1 Context eixverd 

The entrance to Eixverd it was afterwards of the realization of an 

interview, with a prior contact by means of a cover letter and my 

resume, in June 2015. Contact with the company was set up 
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thanks to Montserrat Bosch, tutor of the DAC that I had the 

pleasure of studying during the last semester of the academic year 

2014-2015. 

At that time, Eixverd was in expansion and recruitment of 

personnel for the proper development of the business and social 

purposes that presents the company. It was then when my 

roommate career Berta Sarroca Agusti and I joined the company, 

and we have worked together since then. 

3.3.2 Metodology of the work 

The methodology of the work carried out from the entrance to the 

practice until the end has been reflected as variant below. 

At the entrance to the company, we introduced the operation of 

this along with several days during which our head we formed on 

some of the important issues for the company and that they were 

new to us. We know about the current projects to which it belongs 

and the groups and entities collaborating with the working Eixverd. 

At the same time was made a prior distribution of tasks along the 

practices for each of us. At first these were separated in order to 

complete the various projects, but this part of the methodology of 

work has changed and evolved to best throughout this time, since 

we are done working together in many parts of projects, sharing 

knowledge and pouring into them the cognitions of the Lydia, 

Berta and I. 

3.3.2.1 Tools and work space 

This time, our site has been a small office located on the street 

Bruc 29 of the Eixample district of Barcelona. 

The realization of dynamic projects has allowed us to expand our 

work, as we have made several visits to the spaces project 

objects, as well as the work in situ in experimental deck located on 

Calle Ramon Trias Fargas 25-27 where is this cover. 

During the practices we have been provided a series of materials 

or tools that have allowed us to work both individually and as a 

team. We provide an email from the company, through which all 

the contacts have been made with both manufacturers as well as 

their own. In addition to the e-mail of the company, we have 

worked with Dropbox, a program to archive documents online and 

share them with anyone who belongs to the same folder. 

During the practice the most important tools of work used have 

been AutoCAD2015 and Revit 2016 to perform the most important 

parts of almost all tasks. 
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3.3.2.2 Meeting and visits 

Below are dates of all business meetings and visits to space 

objects. 

It should be borne in mind that some of the visits and meetings 

belong to some of the most important projects carried out during 

the internship, and that will be developed in the whole. 

13 July 2015 

First visit to the deck of the Mercè Rodoreda building, the space in 

which it developed the deck. As a result of this visit were made 

sketches of the space where after the firm was to draw with 

autoCAD and made the study of the Sun and the shadows using 

the Revit program. 

17 July 2015 

First meeting of the working team belonging to the project of 

experimental roof at the Mercè Rodoreda building 23, and on the 

cover of the water tower of the building. During this meeting the 

Berta and I were presented as students of technical architecture 

and building practices to Eixverd. The other members of the team 

we were presented and proceeded to perform a prior distribution 

of the tasks of each of the members. They define the work 

packages of each Member. 

July 23, 2015 

Meeting with Alice, a member of Public Reasons. With Alice took 

contact to get support to treat the methodology with which 

involved customers and neighbors of the buildings of Barcelona's 

Island to carry out projects. 

2 September 2015 

Meeting with the team of the glories Shopping Centre. It talks 

about a possible agricultural cover to one of the new buildings of 

the shopping centre, and Eixverd could take part. 

September 3 2015 

Meeting with Icopal, first meeting with manufacturers to explain 

the project to cover experimental, offer participation and 

sponsorship by the material. 

4 September 2015 

Individual visit to the experimental roof by Mercè Rodoreda 23. 

During this visit I make a sketch of both the cover and the 

accesses, sinks, aside from the space, the finishing of the roof and 

waterproofing and quickly. With these data make the plan of 

placing the roof drains and the earrings, access and later perform 

a pre-distribution of the experimental samples of green cover. 
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September 7, 2015 

Individually I make a visit to the file by searching for data on the 

roof of the building by Mercè Rodoreda, and appearing in a few 

planes that are in the file. 

September 9, 2015 

Meeting with the second manufacturer with whom to contact, 

Renolit. 

September 23, 2015 

Visit to the deck of the Mercè Rodoreda building along with Anna 

Abellan, a member of the team and also Sustainable Urban 

Drenaje of indoor experimental research, with whom we will have 

the support and coordination of the observation of the behavior of 

each sample related to the theme of water 

That same day, we meet with Montse Bosch, tutor of the 

PROJECT and also a member of the research team on the cover. 

We define the role that will have the UPC in the project. 

30 September and 2 October 8 

Visit to the deck with the manufacturers that give material to work 

on the deck. , Renolit attends Icopal, Igniagreen, Zinco and 

Urbanscape. During this visit the manufacturers see the area and 

space relevant to each of your samples. A list of the data that 

each manufacturer needs to be able to install the samples. 

7 October 2015 

Visit Girona Street belongs to take 150 cover wing data and which 

will be the drafting of the document to implement a green cover. 

16 October 2015 

Meeting of the team of the roof to talk about the project of the roof 

and at the same time on the roof of the waters of the building of 

the Pompeu Fabra University. 

Are defined in both projects, the study and points the way to 

proceed. 

October 22, 2015 

Second meeting with members of the glories Shopping Centre 

13 November 2015 

Attendance at the technical workshops of training "selection of ' 

species ' management, water and energy efficiency in green roofs 

and facades" of IRTA, in Caldes de Montbui. 
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16 November 2015 

Meeting with the landscaping company Massoni. 

Will deal with topics on the most suitable substrate type for one of 

the orchards of the roof. 

17, 18 and 19 November 

Attendance at the fair of the Smart City World Expo. 

November 24, 2015 

Meeting with members of the UPF which delimit the spaces and 

conditions of action to carry out the experimental roof at the Mercè 

Rodoreda building. 

It receives the approval of the technical body of the UPF for the 

implementation of the document. 

December 1, 2015 

Third meeting with members of the glories Shopping Centre. 

14January 2016 

Meeting with the landscaper Monica Battle to talk about writing 

and the definition of the outline of the roof of the building of the 

waters of the UPF. 

19 January 2016 

Meetting with the team of the deck and the deck of the waters. 

Define the role of each Member in the draft 
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4.     CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Eixverd is a company totally committed to the environment and 

that all your solutions to develop are closely related to the people 

and the space in which they are found. Although it is still a small 

company, is part of a sector engine to the evolution of the planet 

on which we must take seriously consciousness.  

To conclude with this project it is necessary to make a final 

assessment of all, contemplating with Vista the knowledge 

acquired, either thanks to the people with whom I have tried as 

well as to the tasks that I have learned and done. Thus, this type 

of end-of-degree project has been a challenge for me. During this 

period of practices I've applied the notions acquired over the 

course of the degree as well as I've made use of ' instruments 

used previously. How to add to this, I have assimilated a variety of 

knowledge, conceptual and instrumental whether professionals 

being inserted in the labor market and make work as a team. 

As a result of these five months of practice I am able to reflect the 

conclusions that I draw from the related tasks throughout the 

entire project. 

With regard to the knowledge acquired I feel fully satisfied to have 

them extended in an area which, as at the end of my course, I 

stirred great interest. Work in a company where it's really learned 

and, in addition, I have had the ' opportunity to set up the benefits. 

What I consider basic, learn and practice as a result of direct 

contact with "what". You could say that I have also learned with 

regard to representing have contact with other experts, whether 

they are in the same industry or not, to organize meetings, visits or 

exchange of information, from my point of view means a double 

learning, both in the workplace and personally. 

At the same time to develop the projects I've been able to observe 

that my evolution has been positive, since at first I felt more self-

conscious with colleagues but that has been changing. Be in 

Eixverd has been for me a deepening of knowledge which I think 

you all should be aware and look at it all from a different point of 

view, a beneficiary both for us as the environment in which we 

live. 

With this final project, I draw the conclusion that the work I've done 

during this period of five months has been successfully. 

The recommendations are general statements which express in 

the face of a future intervention.  
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