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RESUM
En aquest projecte de fi de grau realitzarem una proposta d'intervenció de murs verds o jardins vegetals a
diferents façanes dels campus de la Universitat Pompeu Fabra*1; Al campus de Poble Nou, Ciutadella i Mar.

En una primera part d'aquest projecte hem intentat assolir els coneixements necessaris per a poder entendre
què significa el concepte de façana vegetal, que fins ara era gairebé desconegut per a nosaltres. Es important
realitzar la tasca d'entendre bé aquest concepte per a desprès poder posar-ho a la pràctica, analitzant els
beneficis que pot tenir una implantació d'aquest tipus.

Per complementar l'apartat anterior, farem una recerca de les diferents tipologies de façanes vegetals existent
fins a l'actualitat, explicant les seves característiques més importants.

La metodologia utilitzada ha sigut fer una recerca de les façanes existent a Barcelona, buscant informació de la
seva construcció i explicant els diferents sistemes constructius utilitzats en cada cas. Amb l' informació
aconseguida, hem realitzat una comparativa en com eren les façanes verdes en un primer moment i en com han
funcionat fins a la data d'avui, quins sistemes son més efectius, per quins motiu s'han implantat, i quines
problemàtiques han sofert amb el pas del temps.

Posteriorment s' han identificat les façanes objecte d'estudi que ha proposat la UPF en els diferents Campus per
a una possible implantació de solucions verdes, explicant la seva ubicació, els seus antecedents, els plànols en
alçat, i dibuixant les seves seccions.

Un cop realitzada la tasca anterior, que considerem molt important per a la presa de decisions, s' ha fet un anàlisi
de la climatologia de Barcelona, incloent  temperatures, precipitacions, humitat, salinitat etc. Aquest apartat
també és clau perquè és un condicionant a l' hora de triar els elements vegetals.

Seleccionades les façanes en les quals es proposa implantar les façanes vegetals, s 'han redactat les diferents
propostes d'intervenció, realitzant des de l' estudi de l' incidència solar a les exigències de disseny, s' han definit
els sistemes de reg i fins i tot s' ha fet la selecció de les plantes més adients.

Finalment, s' ha arribat a una sèrie de conclusions finals per tal de validar la viabilitat d'aquest tipus de façanes,
els seus avantatges i els seus inconvenients.

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
D'EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA UPF

*1 POMPEU FABRA: Nom que se li dona a aquesta Universitat en homenatge  a qui ha estat l'ordenador de la llengua
catalana moderna. Va ser un estudiant d' enginyeria industrial però la seva vocació era una altre: l'estudi del català i la
seva normalització. Es va dedicar a l'estudi del català per rescatar-lo del seu desús i posar-lo al dia.
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1. INTRODUCCIÓ

La nostra societat productiva a de canviar de metodologia, simplement ha de generar massa verda, rehabilitar les
edificacions incloent energies renovables, viure del reciclatge i no només de l' extracció, aconseguint moure's a
curta distància en bicicleta, i a llarga distància, en transport públic o màxim en cotxes nets (el contaminant ha de
ser un element de repulsa social i no de prestigi). Hem d' intentar adquirir els materials pesats dels llocs més
pròxims.

Les noves tecnologies han permès crear la ciutat verda: viure i pensar en verd. Podem intentar concebre l'edifici
com un arbre, basant-se simplement en que l'estructura del bloc representa el tronc de l'arbre de fusta dura, i
l'entorn es la pell, les fulles que conviuen amb l' edifici.

Una ciutat bosc no perd vegetació ja que són les plantes qui recobreixen la superfície gris, en les cobertes, amb el
que s' anomena coberta vegetal i amb les parets vegetals o jardineria vertical, aconseguint un embelliment
estètic i un sistema alternatiu també de l'eficiència energètica de l'edifici.

Hem arribat a un punt en que viure a la ciutat o en llocs on hi ha massificació de gent ens condiciona per a gaudir
d’espais verds, de respirar un aire més pur, o de poder veure les diferents espècies de flors, de poder olorar-les,
de conèixer i viure de prop que ens proporciona dia a dia la naturalesa.

Crec que fins i tot a la gent els molesta el que és natural, ja que estem tant acostumats a tot lo artificial que si
anem a un jardí ens molesten les abelles, ens molesten el mosquits, en definitiva, ens molesta perquè estem
acostumats a una altra realitat que és totalment diferent. Nomes actuem localment quan ens afecta directament
a nosaltres; el que volem explicar amb això, explicat amb un cas pràctic, es que només deixem de consumir tanta
energia quan ens pugen el preu del Kw/h, és que nomes deixem d’utilitzar el cotxe quan la benzina arriba a un
preu inaccessible. Actuem en base a la economia totalment.

Pensem, que promoure la construcció verda no només actuem en lo que engloba l'edifici sinó que ho realitzem
en base a lo que necessitem la població i que poc a poc, potser sense volgué, estem perdent. Aquestes
iniciatives, potser sense ser les més econòmiques poden proporcionar un bé comú i un bé per a la pròpia
naturalesa.

En aquest projecte, la prioritat serà analitzar què és lo més adient bio climàticament, i analitzar el cost econòmic.
Tenir una alternativa per a protegir les façanes del sobre escalfament pensant en beneficis per tothom, i com que
els espais en horitzontal està saturat ho realitzarem en vertical, la jardineria en vertical, els murs vegetals.

2. OBJECTIUS

Aquest punt és per esmentar els objectius que ens hem establert per a la realització d'aquest treball, per a
comprovar la seva justificació al finalitzar-ho. Aquest objectiu són els següents:

 Entendre el concepte de façana vegetal.
 Veure quins avantatges i desavantatges té una incorporació d'aquest tipus respecte una façana

convencional.
 Com és la seva posada en obra.
 Quines problemàtiques han sofert.
 Quin manteniment necessiten.
 Intentar analitzar si és viable o no.
 Analitzar com funcionen a nivell estructural.
 Millorar el tancament d’algunes façanes i el seu plantejament.
 Comparar posades en obra.
 Extreure tota l' informació possible a nivell tèrmic del Campus.
 Comparar sistemes de façanes vegetals.
 Entendre  com funcionen tèrmicament.
 Analitzar els tipus de manteniment existents.
 Arribar a conclusions econòmiques.
 Implantar a dues de les façanes del Campus UPF de Ciutadella diferents sistemes de façana vegetal.

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
D'EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA UPF
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3. FAÇANES VEGETALS I/O MURS VERDS

3.1 DEFINICIÓ

Les façanes vegetals representen un
concepte semblant al de les cobertes
enjardinades, però adaptades als
murs verticals. Les façanes ocupen
una superfície important en els
edificis, per tant, l' introducció de les
façanes vegetals introdueix color i
varietat a la vegada que proporciona
beneficis per a la biodiversitat,
eficiència energètica i millores en l'entorn urbà; reduint la pol·lució ambiental i absorbint soroll. Aquesta
tipologia de façanes aporten beneficis si disposen dels sistemes d'estalvi d'aigua i energia necessaris.

Per una altra banda, permet reduir la velocitat del vent en contacte amb la façana, evita el seu  refredament, el
pas de l'aigua de pluja, la radiació solar, etc. Evitant el deteriorament dels materials constructius i augmentat per
tant la seva durabilitat. Es considera com un element aïllant del calor addicional, i funcionen de manera diferent
tant en hivern com en estiu.

L'objectiu del projecte és el d'aconseguir beneficis ambientals integrant la vegetació en les construccions. Per
això es pretén utilitzar un sistema de façana vegetal que millori substancialment el comportament bioclimàtic en
la edificacions, tot això d'una manera sostenible i disminuint els nivells de CO2.  Es a dir, s'utilitzen aquestes
façanes com a instrument per incrementar les superfícies verdes, possibilitant el disseny d'envoltant que
promouen l'estalvi energètic i donin resposta a condicions mediambientals específiques. (1)

Existeixen diverses tècniques i procediments per aconseguir el
creixement de plantes en vertical, permetent l'adaptació a
distintes extensions i formes de murs. No tots els tipus de
plantes es poden cultivar en una paret vegetal, hauran de ser
espècies que continguin la capacitat de créixer i d'adaptar-se a
fer-ho en vertical. En qualsevol cas, per la elecció d'espècies
adequades es tenen en compte aspectes com el clima, la
disponibilitat d'aigua, l'orientació concreta de la façana en
relació amb la seva disponibilitat de llum solar, els seus
requeriments de nutrients, etc. La millor opció son les espècies
amb la capacitat de que siguin autòctones, ja que seran les
millors adaptades al medi ambient ja que han evolucionat per
aquell   medi en concret. (2)

El mur verd conté alguns dels elements que podríem identificar en una coberta verda, com són: un material
impermeabilitzant, un substrat (amb diferents gruixos), un sistema de reg, i diversitat d’espècies vegetals. El mur
verd és un sistema constructiu ancorat a la façana o mitgera que integra a la seva configuració la vegetació com
un component més. Per tant, és similar a la coberta verda, però amb la diferència que el substrat es troba en
sentit vertical. Un bon exemple de mur verd seria el Caixa fòrum, de Madrid.

El jardí vertical, en canvi, és una estructura independent a la façana i/o mitgera. La vegetació s'organitza a través
de jardineres i/o sistemes modulars que successivament formen un element vertical verd. Per tant, els factors
diferenciadors respecte al mur són dos, per una part l'ancoratge en pla horitzontal i, per l'altra, l'estructura
tendeix a ocupar més volum d'espai. És el tipus de sistema que soluciona molt bé la presència intensiva de
vegetació en sentit vertical en casos on no es compta amb una estructura de suport. (3)

Hem de dir, però, que existeixen diferents tipologies i varietats entorn a una incorporació d'aquest tipus, les
quals explicarem més endavant.

Com anem augmentant la nostra població existeix una demanda de terra per a les construccions, però també
existeix una demanda de terra per a gaudir dels espais verds.

3.2 BENEFICIS AMBIENTALS I SOCIALS I DESAVANTATGES

3.2.1 COM ACTUEN EN LES DIFERENTS ÈPOQUES DE L'ANY
ESTIU: un envolupant amb aquestes característiques actuaria com un aïllament orgànic, protegint del sobre
escalfament els espais, produint brises fresques al voltant de les edificacions i proporcionant una ventilació
natural. Las espècies vegetals interceptarien els rajos solars abans de que es generaran  fluctuacions de
temperatura en l' interior, bloquegen la radiació directa sobre la façana, actuant com a element d'ombra.
D'aquesta manera aconsegueixen mantenir la temperatura interior de l'edifici més baixa, reduint fins a cinc graus
aquesta temperatura.

HIVERN: Aquests sistemes esdevindrien una òptima protecció al vent i l' humita, a més de contribuir a mantenir
constants les condicions de temperatura en l'entorn de les edificacions. El flux del calor s'inverteix respecte a
l'estiu, ja que es produeix de dins cap a fora. La façana verda reté aquest calor, evitant que es refredi. (2)

Estudis realitzats a la Universitat de Lleida, mostren els resultats de la Taula 1. L'estudi tractava de fer una
investigació amb dos cubicles idèntics en quant a la seva composició de l'estructura, l'única diferencia entre un i
l'altre era la incorporació en una d'elles d'una doble pell vegetal. (4)

Il·lustració 1. VEGETAL+ INDUSTRIALITZABLE + SOSTENIBLE = IDEA DE FAÇANA VEGETAL

Il·lustració 2. MUR VERD CAIXA FÒRUM, MADRID.
PATRICK BLANC

Temperatura exterior
Paret externa façana vegetal Sud
Paret externa de referència Sud

Paret interna façana vegetal Sud
Paret interna de referència Sud

Il·lustració 3. GRÀFIC QUE MOSTRA LES DIFERENTS TEMPERATURES REGISTRADES EN UN MUR
CONVENCIONAL DE FORMIGÓ, I EN UNA FAÇANA VEGETAL, AMBDÓS, EN ORIENTACIÓ SUD (4)

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
D'EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA UPF
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3.2.2 BENEFICIS A L'EDIFICACIÓ

Els murs verds representen una major protecció dels paraments exteriors dels edificis. Els beneficis a l'edificació
es refereixen a:

 Aïllament tèrmic. Estudis realitzats ofereixen uns resultat obtinguts sobre la transmissió del flux de calor
cap a l'interior de l'edifici molt favorables en cobertes vegetals, els resultats serien similars per a façanes.
Les condicions ambientals són temperatures més altes i humitat relativa més baixa en hivern, i baixa
temperatura i  una humitat més alta en estiu. Aquest fet corroborar que la façana vegetal actua com una
barrera contra el vent i mostra l'efecte de evotranspiració de les plantes.
Els valor del factor de lluminositat i la transmissió de la llum, així com les diferències de temperatures,
confirmen la capacitat de la pell vegetal per interceptar la radiació. (5)

 Aïllament acústic. Els sistemes constructius permeten reforçar l'aïllament de les vibracions produïdes a
l'exterior dels edificis. Una coberta verda pot aïllar des de 8 dB a 20 dB gràcies a la capacitat d'absorció
del substrat vegetal i de la resta de capes que la configuren. Sobre el murs no hi ha estudia però els
resultats poden ser semblants, tot i així també s'ha de tenir en compte el sistema constructiu i si està, o
no, ancorat a la mitgera.

 L'efecte tèrmic dels murs verds. A l’estiu les parets de façanes i murs poden arribar a temperatures molt
elevades degut a l' incidència de la radiació solar al llarg del dia, especialment aquelles amb orientació
Sud i Oest. Les altes temperatures superficials repercuteixen sobre la demanda d’energia, per l’activació
de sistemes de climatització a l’interior dels edificis. La temperatura superficial d’un mur verd es pot
reduir fins a 10ºC si té una total cobertura de plantes i el substrat és humit. Tot i que els efectes
d’aïllament no són equiparables als de les cobertes, el rendiment dependrà substancialment de
l’orientació del mur, la latitud i altres factors del microclima. (3)

3.2.3 BENEFICIS PER AL METABOLISME URBÀ

Les cobertes i murs verds creen una sèrie de beneficis sobre el metabolisme urbà per la influència en els fluxos
de calor, en el cicle de l' aigua i també com embornals de gasos d'efecte hivernacle. Aquest beneficis són:

 Mitigació de l'illa de calor urbà. Les plantes intercepten la radiació solar directa a través de la superfície
foliar, i converteixen part d’aquesta energia solar en cadenes químiques mitjançant la fotosíntesi. Les
fulles d’una coberta vegetal poden absorbir entre un 15 i un 35% de l’energia lluminosa reflectida durant
hores de màxima insolació. La substitució de materials com l’asfalt i el formigó per superfícies vegetades
permet disminuir les temperatures superficials i, per tant, el total de radiació emesa. Per exemple, la
diferència tèrmica entre un paviment d’asfalt i un paviment de gespa pot ser de fins 15ºC. Per altra
banda, la retenció d’aigua en el substrat de les cobertes i murs verds redueix l'escorrentia de l’aigua de
pluja. (6)

 Retenció de l'escorrentia natural. Si deixem la façana amb el seu acabat exterior aquest està exposat a
agents erosius quan es produeixen pluges fortes, una façana verda té l'habilitat de protegir, retenir
l'aigua, neutralitzar la pluja àcida i a més millorar el pH de l'aigua. (7)

 Mitigació del canvi climàtic. Això es a causa de la fotosíntesi que realitzen les plantes, la clorofil·la capta
l'energia solar i el diòxid de Carboni (CO2), gasos que estan en l'atmosfera, i per les seves arrels capten
aigua. Gràcies a la combinació dels diferents factors, produeixen glucosa i oxigen (O2).

 Això ajudaria a col·laborar en una petita part per a calcular les tones de CO2 fixades per hectàrea i any.
Per tant, les cobertes i murs verds poden ser elements importants per la fixació de gasos d'efecte
hivernacle. Aquest fet és reconegut, però encara no quantificat. (6)

 Augment del verd urbà pròxim a la població. Es important per a totes les persones poder gaudir d'espais
verds ja siguin d'esbarjo o per a relacionar-se amb els demès. L'Organització Mundial de la Salut estableix
uns paràmetres de com a mínim 10 m2 de verd urbà en àmbits consolidats, i fins a 15 m2 per persona en
zones de nova construcció. Estudis han relacionat la presencia de plantes per a la millora de la salut
humana i el benestar mental. (6)

 Coneixement ambiental. No només tindríem els beneficis esmentats anteriorment, si no que si
incorporem a la nostra façana nius per als ocells autòctons de la zona, podem contribuir a la relació amb
l'ecosistema i a conèixer de manera més propera les diferents espècies d'aus i les deferents espècies de
flors implantades.

 Milloren l'impacta estètic. Aquest benefici és clar i visual, ja que en comptes de trobar-nos les façanes
tradicionals ens trobaríem un jardí verd amb colors i flors diferents, tenint sensacions visuals i donant un
reconeixement estètic diferent.

3.2.4 BENEFICIS ECONÒMICS

 Disminució de la demanda energètica. Diferents estudis demostren que una capa verda col·locada en
vertical pot contribuir a les actuacions de construcció de revestiment amb la creació d'una capa d'aire
estancat addicional que té un efecte aïllant i redueix la demanda d'energia per a l'aire condicionat, fins a
un 40 - 60 % en climes mediterranis. (8)

 Subvencions i ajudes per promoure i construir els espais verds. En l'actualitat, l'Ajuntament de Barcelona
té l' anomenat Pla del Verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020, on és un instrument que defineix els
reptes, els objectius i els compromisos de l'Ajuntament amb relació a la conservació del verd i de la
biodiversitat biològica.

El programa de Consorci de la vivenda de Barcelona estableix un programa d'ajudes econòmiques per a
la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i de vivendes per a la ciutat, donant prioritat als programes que
tracten, entre d'altres, per una rehabilitació energètica, ja sigui per reducció del consum o per una
millora de l'eficiència energètica dels edificis, com:

- Façanes, cobertes, mitgeres de patis de llum.
- Terrats verds.
- Instal·lació d'aigua calenta sanitària amb energia solar.
- Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
- etc.

Per a millores en l'eficiència energètica es podrà optar a una subvenció del 50% amb un límit de 60.000
euros, sempre que es realitzi una actuació global sobre l'evolvent de tot l'edifici. En el cas de actuació
parcial, la subvenció serà del 35% amb un límit de 30.000 euros per actuació. (9)

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
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Com una explicació final, hem de dir que alguns d' aquest beneficis  depenen en proporció del sistema de façana
vegetal utilitzat, ja que els sistemes més complexos tindran prioritats majors en relació a uns altres més senzills,
sobretot quant parlem dels beneficis en l'edificació i en els beneficis econòmics.

3.2.5 DESAVANTATGES

Com tot a l'edificació, hi ha uns avantatges i contràriament uns desavantatges en la incorporació d'un sistema
d'aquest tipus, en una manera general, els més importants i destacats podrien ser:

 El cost varia molt depenent del tipus de sistema utilitzat. Si parlem de sistemes senzills com son cablejats
d'acer o malles, el sobre cost que suposa l' implantació final no es massa rellevant, i si ho comparem en
relació als beneficis ecològics que proporciona són satisfactoris.

Si parlem d'altres sistemes més complexos el sobre cost tant com per disseny com per implantació es
molt major, però els beneficis que proporciona a la façana també son més importants. Poden
proporcionar un aïllament acústic, tèrmic i millores estètiques importants; i com que actuen com una
façana ventilada eliminen ponts tèrmic i condensacions. De totes maneres, s' ha d' estudiar cada cas i
comprovar si podria ser viable o no.

 Els beneficis a l'edificació i els beneficis econòmics també van lligats a quina tipologia s'ha implantat.

 En alguns casos, l'estètica del mur està limitada. Depenen de quin és l'acabat final que volem aconseguir
podem escollir quins és el que millor s'adapta a les característiques de l'edifici, en alguns casos són  molt
geomètric i poc natural, o la substitució de les plantes és complicada.

 El manteniment en alguns casos ha de ser continu. Depenent sobretot d' on està la seva ubicació i amb
quin fi s'ha realitzat, per tal de mantenir la façana viva, neta i amb un control del possibles problemes
que pot provocar, sobretot d'oxidació, és important realitzar un manteniment continu com de
l'estructura de suport com del jardí. Vigilar també el sistema de reg monitoritzat depenent de l'estació
de l'any en la que ens trobem i vigilar les possibles plagues que podem tenir a la nostra plantació.

Si en alguns casos volem una façana vegetal autosuficient haurem de realitzar un projecte més complex i
dissenyar un sistema que no necessiti de cap manteniment addicional, la problemàtica que tenim es que
per a mantenir-ho en un estat òptim és més complicat.

 El pes dels sistemes. Aquest punt també va molt lligat al cost del sistema utilitzat, ja que s'haurà de tenir
en compte si s'ha plantejat alhora de la realització del projecte de disseny de l'edifici o posteriorment.
Tant si és un o l'altre el pes s'haurà de tenir en compte i calcular per tal de fer un mur vertical ancorat a
la façana o amb una estructura independent del sistema inicial, en algun casos, el pes pot arribar a ser
molt elevat, i en altres, qualsevol façana ho podria suportar.

 Diversitat de la vegetació. En alguns sistemes o en els components que composen els sistemes la
diversitat de vegetació pot ser limitada, ja que el substrat limita la diferent selecció de tipologies d'
espècies vegetals interferint a la vegada amb l'estètica del mur.
Les plantes que es desenvolupen millor en altura són les plantes perennes, però deixen algunes àrees
amb una menor densitat de fullatge.
Els valor del factor de lluminositat i la transmissió de la llum, així com les diferències de temperatures,
confirmen la capacitat de la pell vegetal per interceptar la radiació.

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
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3.3 TIPOLOGIES DE FAÇANES VEGETALS

A continuació explicarem les diferents tipologies de façanes vegetals que, segons el nostre criteri, existeixen avui
dia, ja que no hi ha una distribució especifica. Segons l' informació recopilada hem fet la següent distribució: (10)

3.3.1 FAÇANES CONTÍNUES
En aquest grup s'inclouen els diferents sistemes en els que la vegetació forma part de la façana o els elements
per a realitzar aquesta tipologia són, en alguns casos, relativament senzills; on els elements auxiliars necessaris
son cables, malles metàl·liques, jardineres, etc. (13)

3.3.1.1 FAÇANES SENSE SUPORT

En aquesta tipologia la façana forma part del creixement de les diferents
espècies vegetals. Es crea una homogeneïtzació de les plantes que creixen al
terra i s'enfilen pels tancaments, ja que és la seva estructura de suport. El
mateix mur té els nutrients necessaris i la forma adequada per a que la
vegetació creixi al seu voltant, creant un efecte de continuïtat i adaptabilitat

completa del medi i l'estructura. Les plantes que les composen son invasives.

És una tipologia antiga i a la qual la natura s'adapta amb el sistema. Com és

crea de forma natural, també el seu manteniment és així. Té un inconvenient, i és l'agressivitat de la planta sobre
el parament vertical, ja que poden crear humitats o trencar-ne alguna part del tancament.

3.3.1.2 FAÇANES AMB SUPORT VERTICAL
En aquest sistema s'inclouen la col·locació de cables o malles
metàl·liques d' aproximadament 4 mm de diàmetre
col·locades en tensió, ancorades a la façana per cargols
passadors interns que constitueixen l'estructura en la que creix
la vegetació. Són elements d'acer inoxidable i està composat
de pocs element, es lleuger, fàcil i ràpid de muntar. (11)

S'utilitza en façanes que volen estar dissenyades per a donar
un suport al creixement de plantes enfiladisses amb un fullatge

dens. Gràcies a aquest sistema es protegeix de les radiacions solar a l'estiu i de les possibles pluges durant tot
l'any.

La problemàtica és que les plantes per lo general creixen molt lentament, ja que necessiten de molt de temps per
arribar a recobrir gran part del tancament i la seva substitució és complicada.

3.3.1.3 FAÇANES AMB SUPORT HORITZONTAL

Sistema constituït per jardineres o contenidors incorporats a l' acabat de
l'edifici que a la vegada formen una estructura contínua e independent.
Aquestes jardineres estan incloses normalment dintre del disseny de tot
l'edifici ja que constitueixen un pes important.

Un exemple d'aquest sistema seria l'edifici Planeta de la Avinguda
Diagonal. Consta d'un passadís d' aproximadament 1 metre que envolta
a tot l'edifici que és per a realitzar les tasques de manteniment. Això
facilita que la vegetació sempre estigui en bon estat i es puguin
substituir d'una manera fàcil.

Les jardineres on s'ubiquen les plantes tenen el seu sistema d' impermeabilització semblant al d' una coberta, tot
i així, no estan en contacte directe amb la resta d'elements que conformen el tancament de la resta d'aquest
edifici, lo que evita possible problemes d'humitats, corrosió, etc.

3.3.1.4 FAÇANES AMB SUPORT VERTICAL I HORITZONTAL

Aquest sistema és una combinació de dos. Utilitzem els suport
horitzontals, que poden ser jardineres incloses a l'acabat de l'edifici, o
simplement jardineres simples col·locades al tancament perimetral, per tal
de que les plantes catalogades de trepadores tinguin un suport de
creixement. Seguidament la façana es constitueix d'elements verticals,
com les malles, on aquestes plantes poden enfilar-se de forma adequada.

La problemàtica es simple ja que al ser una combinació de les dues tenen
els mateixos problemes corresponents. Tot i així com que hi ha unes
jardineres es pot col·laborar per a mantenir sempre viu el jardí realitzant

TIPOLOGIES DE FAÇANES
VEGETALS

FAÇANES CONTÍNUES FAÇANES CONTÍNUES
CONSTÏTUIDES PER ELEMENTS

MODULARS

FAÇANES CONSTITUÏDES PER
ELEMENTS PUNTUALS

FAÇANES CONTÍNUES
SENSE SUPORT

FAÇANES CONTÍNUES
AMB SUPORT VERTICAL

FAÇANES CONTÍNUES
AMB SUPORT
HORITZONTAL

FAÇANES CONTÍNUES
AMB SUPORT VERTICAL I
HORITZONTAL

FAÇANES CONTÍNUES
AMB UN SUPORT
ADHERIT A LA PARET

FAÇANES CONTÍNUES
AMB ELEMENTS
MODULAR EN CAIXA
METÀL·LICA

FAÇANES CONTÍNUES
AMB ELEMENTS
MODULARS EN BLOC

FAÇANES CONTÍNUES
AMB ELEMENTS
MODULARS AMB
GABIONS METÀL·LICS

FAÇANES CONTÍNUES
AMB CONTENIDOR
SIMPLES

FAÇANES CONTÍNUES
AMB CONTENIDOR
APILATS

Il·lustració 5. CASTELL DE MONTJUÏC,
BARCELONA

Il·lustració 4. DETALL SISTEMA DE CABLEJAT I EXEMPLE
DE L'EDIFICI DISTRICLIMA EN 22@, BARCELONA

Il·lustració 6. EDIFICI PLANETA A LA
AVINGUDA DIAGONAL, BARCELONA

Il·lustració 7. EXEMPLE DE SISTEMA DE
JARDINERES AMB MALLES METÀL·LIQUES A
L'EDIFICI DE LA FÀBRICA DEL SOL ,
BARCELONA
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tasques de manteniment o plantant les plantes trepadores necessàries per al seu recobriment. També vigilar el
seu sistema de reg per què el substrat tingui els nutrients necessaris per afavorir el creixement.

3.3.1.5 FAÇANES AMB UN SUPORT ADHERIT A LA PARET
Permet crear parets vegetals que es caracteritzen, a diferència de les jardineres, que el 100 % de la façana pot
ser àrea per a plantar vegetació. En aquesta tipologia segons la nostra recerca diferenciem dos subtipus, un
sistema adherit a la paret per una capa de fieltre*2 sintètic, i un segon que consta d'una capa biològica.

El primer subtipus, consta d'una capa de fieltre*2 sintètic en la que s'enfilen i creixen les plantes, a la vegada que
dona al mur naturalitat i sensació de que la vegetació creix des de l'interior del mur.

Aquest jardí està conformat per una estructura metàl·lica autoportant on descansen tots els elements auxiliar
que conformen aquesta tipologia. Gràcies a la col·locació d'aquesta estructura, es crea una càmera d'aire que
actua com un sistema d' aïllament tèrmic. Sobre aquesta estructura metàl·lica es col·loca el panell de suport, que
es una làmina plàstica de PVC de 2 cm aproximadament, que li dona rigidesa i actua també com una capa
impermeabilitzant del sistema. Fixada a través de grapes sobre el panell de suport, una composició de dues
capes de fibres sintètiques on enmig de les dues també es col·loca una làmina plàstica. Aquesta làmina plàstica
constitueix la base on creix tota la vegetació. (12)

La plantació es realitza inserint la vegetació entre les dues capes. El sistema de reg pot ser per degoteig o
exsudant. Com que és un sistema hidropònic*3, l'aigua té incorporat tots els nutrients necessari per que les
plantes creixin adequadament. La recollida de l'aigua sobrant es realitza a través d'un canaló situat a la part
posterior del mur, on la podem aprofitar realitzant un sistema tancat.

El segon subtipus consta d'una capa de formigó biològic; per a l'obtenció d'aquest s' ha modificat el pH, la
porositat i la rugositat entre d'altres paràmetres. El resultat és un element multicapa, ja que a sobre de l'element
estructural es constitueix de tres capes més. No consta de cap estructura addicional de suport ja que es realitza a
sobre de la mateixa.

La primera capa és d' impermeabilització, protegeix a la estructura per
evitar el seu possible deteriorament. La següent és la capa biològica, la
qual permetrà la colonització i permetrà un cúmul d'aigua en el seu
interior. Actua com a microestructura interna, afavoreix la retenció i
dirigeix l' expulsió de la humitat, aquesta capa es la que facilita el seu
desenvolupament als microorganismes. L'última capa és una capa de
revestiment que també és impermeable però a la inversa, ja que
permetrà el pas de l'aigua de pluja però evitarà la seva pèrdua. (13)

3.3.2 FAÇANES CONTÍNUES CONSTITUÏDES PER ELEMENTS MODULARS
Les solucions constructives d'aquest grup es defineix per la utilització d'una estructura independent. Aquets
elements modulars poden anar subjectats a una estructura metàl·lica de muntants verticals i horitzontals o
ancorada a la façana. O si la façana no aguantés el pes, amb una cimentació independent. Aconseguim un
recobriment vegetal continu però amb peces modulars.

3.3.2.1 FAÇANES CONTÍNUES AMB ELEMENTS MODULARS EN CAIXA METÀL·LICA

És un sistema constructiu dissenyat de forma modular. Els panells vegetals poden variar
en mida i són mòduls de caixes metàl·liques de 60x60 cm d'acer inoxidable amb una base
de poliestirè extruït. Es constitueix d'una estructura horitzontal metàl·lica
complementada per un suport de muntants verticals ancorats al tancament. A causa
d'això i per optimitzar la façana energèticament  es crea una càmera d'aire de 80 mm.

Les espècies vegetals que s'incorporen en les caixes metàl·liques creixen gràcies a
que els sistemes modulars incorporen en els panells llanes de roca o minerals que
serveixen de substrat per a les plantes. Tot i així també és un sistema hidropònic*3, i
les fibres serveixen d'ajuda per absorbir l'aigua i els nutrients.

El seu sistema de reg, com és habitual, és per degoteig i amb sistema de recollida
d'aigua. (14)

3.3.2.2 FAÇANES CONTÍNUES AMB ELEMENTS MODULARS EN BLOC

Entenem aquest sistema el que es constitueix de peces
modulars, com per exemple, el d'una fàbrica de cel·les
ceràmiques. L' inclinació de les cel·les permet
emmagatzemar aigua durant un llarg període de temps, lo
que afavoreix a aquest sistema per a que el seu consum
d'aigua sigui mínim.

Constitueix d'una primera capa que és una membrana
impermeable de poliuretà, és un material líquid que pot
aplicar-se sobre qualsevol superfície, elàstica, resisteix a l'
intempèrie i té una bona adherència. Serveix per a protegir
el suport de les humitats. Sobre aquesta capa es realitzarà l'
inclinació i la col·locació de la fàbrica de cel·les ceràmiques hexagonals a base d'un morter mix. Aquest material
ceràmic té bona resistència a l' intempèrie. A la part posterior de les cel·les es col·locarà un substrat retenidor
airejador i posteriorment el recipient biodegradable de fibres vegetals, això és la base de subjecció de la planta a
la cel·la ceràmica. Finalment es col·loca una membrana hidròfila, que és un material que la seva funció és
mantenir l'aigua de reg adherit a la fàbrica i captar l' humitat ambiental. (14)

3.3.2.3 FAÇANES CONTÍNUES AMB ELEMENTS MODULARS AMB GABIONS METÀL·LICS

A aquest últim grup incloem les façanes vegetals les quals estan constituïdes el seu acabat exterior d' una
estructura de malla metàl·lica amb un substrat dintre, ja sigui terra o de fibres vegetals on creix la diferent
vegetació.

És un sistema de panells modulars que estan constituïdes d' una malla metàl·lica amb un tractament
anticorrosiu. Aquest panells poden ser de diferents mides, normalment son de 1,00 x 0,50 x 0,10/0,15 m on en el
seu interior té una bossa de polipropilè o geotèxtil que conté el substrat per al creixement de les diferents
plantes.

Les unions entres les distintes cares del gabió es duu a terme amb grapes de filferro d'alta resistència. Es
disposen sobre la façana existent a través d'una estructura auxiliar, que depenen del pes de tot el sistema pot ser
independent a la façana, o ancorada a la mateixa. Sobre els tancaments es pot aplicar una pintura impermeable
per assegurar la protecció del tancament o també una impermeabilització amb espuma de poliuretà. L'estructura
portant són uns perfils vertical d'alumini o d'acer galvanitzat ancorats a la façana que constitueixen la subjecció
dels gabions.

Il·lustració 8. CENTRE CULTURAL AERONÀUTIC
A L'AEROPORT DEL PRAT DE LLOBREGAT,
BARCELONA

Il·lustració 11. DETALL DE LA SECCIÓ D'UNA FAÇANA
D'AQUESTA TIPOLOGIA. FONT : URBANOLISMO

Il·lustració 9. EXEMPLE DE
MÒDULS DE LES CAIXE
METÀL·LIQUES

Il·lustració 10. FAÇANA REALITZADA
AMB AQUEST SISTEMA. FONT:
URBANOLISMO
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*2 FIELTRE: constituït d'asfalt revestit amb un altre capa de major resistència,
barrejat amb fibres minerals, fibres de vidre, o altres materials d'estabilitzador
orgànic. Serveix per impermeabilització de cobertes, entre d'altres usos.

*3 SISTEMA HIDROPÒNIC: és un mètode de cultiu de plantes utilitzant dissolucions minerals en comptes de sòl agrícola.
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El seu sistema de reg pot ser per degoteig amb un canaló de recollida d'aigua a sota de tot el sistema per  a
realitzar un sistema tancat, el qual es pot programar i monitoritzar. També es pot realitzar per exsudant, que és
un sistema que pot instal·lar-se en superfície o enterrat. (14)

3.3.3 FAÇANES CONSTITUÏDES PER ELEMENTS PUNTUALS

Com el seu nom indica, aquesta tipologia es caracteritza perquè la constitueixen elements puntual, ja siguin
jardineres o contenidors, però de manera discontínua. Té principalment una funció decorativa.

3.3.3.1 FAÇANES CONTÍNUES AMB CONTENIDORS SIMPLES

Aquesta tipologia no és més que simplement la col·locació de jardineres als balcons de les terrasses de les
nostres façanes en les quals té un prioritat decorativa.

El reg el realitzem nosaltres mateixos i el manteniment també, les plantes poden ser les seleccionades per
cadascú segons la seva prioritat o gust.

3.3.3.2 FAÇANES CONTÍNUES AMB CONTENIDORS APILATS

A Les baranes dels balcons amb una estructura auxiliar senzilla s'incorpora la col·locació de jardineres als voltant
de totes les baranes, la seva funció també és decorativa i el sistema de reg pot ser manual o s'hi pot integrar si es
desitja un sistema monitoritzat.

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
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3.4 TIPOLOGIA D'ESPÈCIES VEGETALS

És important entendre com es subjecten aquestes façanes a l'edifici existent. Lo més comú és l'execució d'una
subestructura ancorada a la façana original . És per això que les façanes vegetals o verdes s'adapten a la tipologia
de tancament que ofereix l'edificació sobre la que s'ha de portar a terme, en canvi, no totes les plantes es poden
trobar en una façana vegetal. Això és degut a dues raons bàsiques: el substrat i el port de la vegetació conreada.

Una planta molt utilitzada pot ser la molsa o gespa, però per a les façanes vegetals complertes és comú utilitzar
plantes trepadores de gran densitat de fullatge o plantes penjants. S'han estudiat moltes espècies vegetals de
plantes trepadores però es podrien escollir 4 especies vegetals a utilitzar, una per a cada orientació geogràfica de
la façana: Heura Comú (per a orientació Nord), fals Jasmin o Solana (per a orientació Sud), Glicina (per a
orientació Est) i Parra o Parra verge (per a orientació Oest). En definitiva són trepadores que colonitzen grans
superfícies, s'emboliquen bé a la façana i s'aconsegueix un gran contrast amb l'edifici. Però això implica tenir una
façana contínua amb només una espècie vegetal, lo que no és tan atractiu o especial com una altra amb moltes
varietats d'espècies, donant formes, colors i sensacions diferents.

L'espessor dels substrat marca la diferencia a l'hora de disposar les espècies vegetals en les façanes verdes. El
tipus de vegetació que trobem en aquestes façanes podran ser extensives o semi intensives (com en el cas de les
cobertes vegetals) per lo que un espessor d' entre 10 a 30 cm, respectivament, es més que suficient. L'exemple
del CAIXA FORUM de Madrid té un espessor d'1 metre degut a la quantitat d'espècies de tot tipus que s'utilitzen.

Un altra manera de fer créixer las plantes sense substrat és a través de sistemes hidropònics. Aquest sistema
consisteix en cultivar espècies a través de solucions físiques - químiques de fertirrigació, es caracteritza per les
necessitats nutritives dels cultius, i de la composició de l'aigua (el PH, el contingut de l'oxigen, etc). Es pot
adaptar a les diferents construccions i característiques, i a un sistema de recirculació de l'aigua, per això
s'utilitzen en jardineria vertical. (15)

La vegetació autòctona pròpia de cada lloc és la més adient a
utilitzar però, profunditzant més en el tipus de vegetació, es
interessant conèixer les orientacions on s'executaran aquesta
tipologia de façanes. A Oest i Sud preferirem una vegetació
que toleri altes exposicions a les radiacions solars, sobre tot a
les tarda d'estiu. Al contrari amb les d' orientació NORD, on
col·locaríem un tipus de plantes que no requereixin pel seu
creixement tanta llum i pugui suportar temperatures més
fredes. (16)

El factors més importants que hem de tenir en compte alhora de la selecció de les espècies vegetals que
conformaran una façana d'aquest tipus són els següents:

 Orientació, és un dels condicionants més important.
 Incidència solar, tenint en compte també els edificis adjacent i els arbres dels voltants.
 Capacitat d'adaptació de les espècies a un entorn específic.
 Exigències i tipus de clima, i la seva exposició a aquest.
 Tenir en compte el vent que hauran de suportar, ja que a més altura, més exposades estaran.
 Aspecte visual tant del fullatge com de les seves flors.
 Que tinguin capacitat per cobrir superfícies.
 L'altura màxima que poden assolir.
 La seva velocitat de creixement.

Podem dir doncs, que és molt important la selecció de les espècies vegetals d'acord a totes les seves necessitat,
ja que l'efecte estètic és bàsic, i pot ser un factor negatiu si algunes de les consideracions citades anteriorment
afecten a la vegetació. Haurem de tenir en compte les temperatures més rigoroses registrades al menys el últims
20 anys.

A continuació fem un llistat de les plantes que es consideren adequades per a créixer en un jardí vertical, ja
siguin trepadores, enfiladisses o penjants. Adients per a un clima continental mediterrani, ja que serà al mateix
que a la nostra implantació.

Il·lustració 12. HEDERA HELIX (HEURA COMÚ) SOLANUM JASMINOIDE (FALS JASMIN) WISTERIA SINENSIS (GLICINA)
PARTHENOCISSUS TRICUSPIDAT (PARRA/PARRA VERGE)

Il·lustració 13. RECORREGUT DEL SOL DEPENENT DE
L'ESTACIÓ

Il·lustració 14. TAULA DE PLANTES SELECCIONADES. FONT: ELABORACIÓ PROPIA A BASE DE CERCAR INFORMACIÓ SOBRE
PLANTES TREPADORES, PENJANTS I ENFILADISSES, I UTILITZACIÓ EN FAÇANES VEGETALS

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
D'EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA UPF
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4. METODOLOGIA D'ESTUDI

4.1 REFERENTS DE FAÇANES VERDES A BARCELONA
Realitzem un estudi de les diferents façana i murs vegetals existents a Barcelona i en el seus voltants, per tal
d'entendre les diferents tipologies que n'hi ha d'una manera més visual i adient, quines funcionen millor, i quina
finalitat tenen depenen de la façana que estem parlant.  Analitzem el seu sistema de reg i ens informem del seu
manteniment, també de la incidència solar de la que disposen i de l' orientació en la que estan ubicades.
Intentem investigar algunes problemàtiques com d'insectes, mal estat o falta de vegetació i, finalment,
expressem les nostres observacions.

A continuació mostrem les façanes amb un format de fitxes, amb totes les dades necessàries i amb un reportatge
fotogràfic de l'estat actual:

4.1.1 PLAÇA DEL PEDRÓ

DATA DE CONSTRUCCIÓ: MAIG DE 2011

LLOC ON ESTÀ UBICAT: Plaça del  Pedró.

SITUACIÓ: Plaça del Pedró, El Raval, Barcelona.

SUPERFÍCIE DE MUR VEGETAL CONSTRUÏT: 45 m2.

ORIENTACIÓ: NORD-EST.

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Façana contínua amb elements modulars en bloc. S'han utilitzat peces
ceràmiques amb una inclinació de 10º aproximadament. El sistema consta d'una membrana impermeable,
morter, fàbrica de cel·les ceràmiques de diàmetre 90 mm aproximadament i la vegetació seleccionada. És un
sistema on en l'interior d'aquestes peces permet emmagatzemar l'aigua i per tant el seu manteniment es quasi
nul. (14)

DATA DE VISITA: 25/02/2016
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL:

OBSERVACIONS: Dóna vida a una Plaça quasi bé sense cap interès especial. Es manté bastant bé i l'aspecte es
semblant  a quan es va dissenyar i construir.

4.1.2 CAFÈ FABORIT A LA CASA AMETLLER

DATA DE CONSTRUCCIÓ: JUNY 2012

LLOC ON ESTÀ UBICAT: Cafè FABORIT a la Casa Ametller.

SITUACIÓ: Carrer Passeig de Gràcia, Núm. 41. Barcelona.

SUPERFÍCIE DE MUR VEGETAL CONSTRUÏT: 30 m2.

ORIENTACIÓ: EST.

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Façana contínua amb elements modulars amb gabions metàl·lics de
dimensions 1,00 x 0,50 x 0,10 m composat de barres d'acer galvanitzat. En el seu voltant està recobert d'una
làmina geotèxtil i permeables al pas de l'aigua on en el seu interior s'ubica la terra on les plantes capten el seus
nutrients per poder créixer. Es composa d'una estructura de suport amb muntats verticals i horitzontals que té
una cimentació independent. El seu sistema de reg es per degoteig monitoritzat.

DATA DE VISITA: 25/02/2016
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL:

OBSERVACIONS: A part d'afegir una mica d'espai natural a ple centre e Barcelona, també és un sistema d'aire
condicionant a l'estiu.

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
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4.1.3 BAR ESTRELLA DAMM
DATA DE CONSTRUCCIÓ: MAIG DE 2014

LLOC ON ESTÀ UBICAT: Bar Estrella Damm.

SITUACIÓ: A Montjuïc.

SUPERFÍCIE DE MUR VEGETAL CONSTRUÏT: 12 m2.

ORIENTACIÓ: OEST.

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Façana contínua amb elements modulars amb gabions metàl·lics de 1,00 x
0,50 x 0,10 m i amb suports verticals amb sistemes de cablejats d'acer, ancorades a una paret de fusta per una
estructura auxiliar.

Consta de dos files de gabions separades entre si un metre, on les plantes comencen el seu creixement i surten
per la làmina geotèxtil cap amunt, la part restants son els cables d'acer on les plantes s'enfilen. El seu sistema
de reg es per degoteig monitoritzat.

DATA DE VISITA: 25/02/2016
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL:

OBSERVACIONS: Característic el color verd que envolta tota la paret,  el detall de les flors de color vermell i
groc fa que sapiguem que es troba en bones condicions ja que té un molt bon aspecte.

4.1.4 FÀBRICA DE MORITZ
DATA DE CONSTRUCCIÓ: DESEMBRE 2012

LLOC ON ESTÀ UBICAT: Fàbrica de MORITZ.

SITUACIÓ: Ronda de Sant Antoni, Núm. 39-41,
Barcelona.

SUPERFÍCIE DE MUR VEGETAL CONSTRUÏT: 60 m2

aproximadament.

ORIENTACIÓ: NORD-EST.

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Façana contínua amb un suport adherit a la paret. Es tracta d'una
estructura vertical autoportant, una l'amina plàstica formada per un panell de PVC subjectat a l'estructura
metàl·lica, la qual dota de rigidesa a l'estructura i la fa impermeable; i una capa de fieltre de poliamida,
formada per una capa doble de fibres sintètiques i una làmina plàstica en la seva cara interior, fixada a través
de grapes al panell de suport. Aquesta última és la base de la plantació. El sistema de reg és un
subministrament d'aigua per degoteig fixada sota la capa on creixen les plantes. (12)

DATA DE VISITA: 22/02/2016
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL:

OBSERVACIONS: Aspecte molt realista a pesar de ser un fieltre sintètic, les plantes creixen bé gràcies al seu
sistema de reg amb els nutrients necessaris. Sembla que creixin des de l'interior del mur.

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
D'EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA UPF
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4.1.5 HOTEL ROOM MATE
DATA DE CONSTRUCCIÓ: 2012

LLOC ON ESTÀ UBICAT: Hotel ROOM MATE.

SITUACIÓ: Carrer de Fontanella, Núm. 7. Barcelona.

SUPERFÍCIE DE MUR VEGETAL CONSTRUÏT: 20 m2.

ORIENTACIÓ: SUD-EST.

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Façana contínua amb elements modulars amb gabions metàl·lics de
dimensions 1,00 x 0,50 x 0,15 m composat de barres d'acer galvanitzat. En el seu voltant està recobert d'una
làmina geotèxtil i permeable al pas de l'aigua on en el seu interior s'ubica 15 cm de terra on les plantes capten el
seus nutrients per poder créixer. Es composa d'una estructura de suport independent amb muntats verticals i
horitzontals que està ancorada a la paret, la qual té una capa de pintura impermeabilitzant. El seu sistema de reg
és per degoteig monitoritzat on hi ha una canonada per a cada fila de gabió.

DATA DE VISITA: 22/02/2016
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL:

OBSERVACIONS: S'hi apreciaven alguns problemes d'oxidació no molt greus als suport de les canonades per la
recollida d'aigua. L'aspecte general és satisfactori i quasi igual a quan es va dissenyar i construir.

4.1.6 CENTRE COMERCIAL GLÒRIES
DATA DE CONSTRUCCIÓ: MAIG DE 2012

LLOC ON ESTÀ UBICAT: Centre Comercial Glòries.

SITUACIÓ: Avinguda Diagonal, Núm. 208. Barcelona.

SUPERFÍCIE DE MUR VEGETAL CONSTRUÏT: 15 m2

aproximadament.

ORIENTACIÓ: SUD-OEST.

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: El sistema utilitzat és una façana contínua amb elements modulars amb
gabions d'acer inoxidable, les dimensions dels quals no s'han pogut definir per estar a un lloc no accessible.
Segurament també consta d'un sistema de muntants vertical i horitzontals ancorats a la paret de suport que
aguanten el pes de tota la façana vegetal.

DATA DE VISITA: 25/02/2016
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL:

OBSERVACIONS: La façana es troba en bones condicions i l'aspecte de la vegetació indica que de moment està
funcionant correctament.

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
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4.1.7 CENTRE CELLER DE RUBI
DATA DE CONSTRUCCIÓ: GENER 2014

LLOC ON ESTÀ UBICAT: Centre Celler de Rubí.

SITUACIÓ: Carrer Federico García Lorca, Rubí.

SUPERFÍCIE DE MUR VEGETAL CONSTRUÏT: 60 m2

aproximadament.

ORIENTACIÓ: NORD i OEST.

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Sistema de façana contínua amb elements modulars de gabions d'acer
inoxidable de 1,00 x 1,00 x 0,15 m, emplenats d'un substrat de molsa orgànica de Xile. Aquest substrat té
propietats químiques que alimenten a la planta. No tenen problemes de plagues per que utilitzen productes
ecològics sistemàtics que protegeixen d'una manera natural.

El sistema de reg és per degoteig i és un circuit tancat ja que re circulen l'aigua sobrant i l'aprofiten un altre cop.
(17)

DATA DE VISITA: 23/02/2016
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL:

OBSERVACIONS: Aquesta façana té diversos problemes tant de creixement de les plantes com d'oxidacions dels
materials emprats. Hi ha un greu problema de manteniment, ja que quant ets proper a la zona tens una sensació
de massa humitat i una olor força desagradable. No ha funcionat gens bé amb el seu sistema autosuficient.

4.1.8 CENTRE DISTRICLIMA 22@
DATA DE CONSTRUCCIÓ: GENER 2012

LLOC ON ESTÀ UBICAT: Centre DISTRICLIMA 22@.

SITUACIÓ: Carrer de Tànger, Núm. 97. Barcelona.

SUPERFÍCIE DE MUR VEGETAL CONSTRUÏT: 350 m2

aproximadament.

ORIENTACIÓ: NORD-EST, SUD-EST, NORD-OEST, SUD-
OEST.

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Façana contínua amb suports verticals. Aquest disseny planifica l'
ubicació de les plantes a través de malles metàl·liques o cablejats d'acer inoxidable ancorades a la façana, que
afavoreixen l'evolució de les trepadores i enfiladisses.
Creixen des del terra i poc a poc van recobrint tota la façana donant la sensació de continuïtat. No necessiten
cap sistema de reg.

DATA DE VISITA: 03/01/2016
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL:

OBSERVACIONS: L'aspecte de falta de vegetació és degut a l'època de l'any en la que ens trobem, segons ens
han informat treballadors, en primavera i estiu la vegetació recobreix totes les façanes.

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
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4.1.10 EDIFICI PLANETA
DATA DE CONSTRUCCIÓ: MARÇ 2011

LLOC ON ESTÀ UBICAT: edifici PLANETA.

SITUACIÓ: Avinguda Diagonal, Núm. 664. Barcelona.

SUPERFÍCIE DE MUR VEGETAL CONSTRUÏT: 60 m2

aproximadament.

ORIENTACIÓ: TOTES.

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Aquest sistema és de façana contínua amb elements de suports
horitzontals, aquest suport son jardineres, cubetes o forats integrats a les mateixes façanes.
Estan pensats des del inici del disseny, tenint en compte on allotjar el substrat, l' instal·lació per al seu reg i
l'accés per al seu manteniment, en aquest cas, un passadís d'un metre. (9)

DATA DE VISITA: 01/03/2016
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL:

OBSERVACIONS: Sistema molt efectiu realitzat amb plantes penjants, totes les orientacions tenen molt bon
aspecte i es nota que hi ha un manteniment continu, no obstant, no dóna sensació de naturalitat.

4.1.9 CENTRE CIVIC JOAN OLIVER PERE QUART
DATA DE CONSTRUCCIÓ: NOVEMBRE DE 2015

LLOC ON ESTÀ UBICAT: Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart.

SITUACIÓ: Carrer del Comandament Benítez, Núm. 6.
Barcelona.

SUPERFÍCIE DE MUR VEGETAL CONSTRUÏT: 150 m2.

ORIENTACIÓ: NORD-EST.

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Façana contínua amb element modulars amb gabions de 1,00 x 0,50 x 0,15 m,
ancorada a un mur de formigó amb muntans verticals i horitzontals metàl·lics d'acer inoxidable. A diferents parts
també han utilitzat malles metàl·liques per a que creixin les trepadores.
El sistema de reg és per degoteig i la làmina geotèxtil que recobreix cada gabió permet el pas de l'aigua per a la
seva posterior recollida en el canaló ubicat a cada última fila de gabions. (17)

DATA DE VISITA: 01/03/2016
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL:

OBSERVACIONS: Façana en molt bon estat ja que la data de construcció i la data de visita són molt recents.
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4.1.11 CENTRE CULTURAL AERONÀUTIC
DATA DE CONSTRUCCIÓ: 2009

LLOC ON ESTÀ UBICAT: Centre cultural aeronàutic.

SITUACIÓ: Aeroport del Prat de Llobregat.

SUPERFÍCIE DE MUR VEGETAL CONSTRUÏT: Sense definir.

ORIENTACIÓ: NORD - SUD - EST - OEST

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Contínua amb un element adherit a la paret, és un sistema que es comporta
com un suport biològic natural pel creixement d' organismes, com són fongs, microalgues i molses.
Consten de tres capes de material, la primera és una capa impermeabilitzant sobre l'estructura; la segona és una
capa biològica la qual permet emmagatzemar aigua en el seu interior; i l'ultima és una capa de revestiment, que
farà la funció de impermeabilització inversa. (13)

DATA DE VISITA: 02/03/2016
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL:

OBSERVACIONS: L'aspecte és com un tancament de formigó sense cap interès en especial, no sabem si es degut a
l'època en la que ens trobem però no hi havia cap tipus de Micro organismes biològics.

4.1.12 ESPAI TABACALERA
DATA DE CONSTRUCCIÓ: DESEMBRE 2011

LLOC ON ESTÀ UBICAT: Espai TABACALERA.

SITUACIÓ: Carrer Vidal i Barraguer, S/N. Tarragona.

SUPERFÍCIE DE MUR VEGETAL CONSTRUÏT: 2.500 m2.

ORIENTACIÓ: NORD i SUD.

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Façana contínua amb elements modulars amb gabions metàl·lics de 1,00
x 0,50 x 0,15 m. Subjectada per una estructura auxiliar de bigues IPN i pilars HEB  ancorats a la façana i també
subjectada per una cimentació independent.
Aquest sistema està dissenyat per a la depuració i reutilització d'aigües grises per bio filtració, ja que depura
les aigües residuals in situ de manera que part del mur vegetal actua en el tractament terciari de depuració
d'aigües, i la resta del mur aprofita els components de l'aigua que es genera de la depuració (com per
exemple els nitrats), com a nutrients del mur vegetal i la resta del jardí. (18)
També, incorpora nius per a ocells autòctons de la zona a la façana Est i,  a la façana Sud els nius són per a
ratpenats. D'aquesta manera, tenen controlats els mosquits i les mosques.

DATA DE VISITA: 03/02/2016
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL:

OBSERVACIONS: Crec que el problema d'aquesta façana és la sobre població de coloms que n'hi ha en
comptes dels ocells autòctons de la zona, que embruten tot el voltant de la façana vegetal. Hi ha falta de
manteniment ja que és considera autosuficient, es nota en l'aspecte d'algunes espècies vegetals i en que n'hi
ha zones on no hi ha. Funciona una mica com a tapadora ja que la façana de l'edifici es troba en mal estat,
vist des de fóra dona millors sensacions que quan camines entremig de ambdues, que no és gens agradable.

L' idea del principi i la funcionalitat són molt encertades, però el manteniment és necessari perquè s' acabi d'
enllestir tots els factors importants que entenem com a mur vertical.

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
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CONCLUSIONS:

Basant-nos en algunes enquestes realitzades a treballadors on es troben els jardins verticals i a persones que
freqüenten els llocs on es troben, arribem a les següents conclusions:

 Majoritàriament la gent no coneix el motiu de la construcció d'aquesta tipologia de façana, i ho veuen
d'una manera més estètica que ambiental.

 Respecte al confort tèrmic sí que noten una millora en quant al grau d'humitat que tenen, ja que
sobretot a l'estiu treballen com un aire condicionat natural.

 Aconsellarien aquest tipus de façana ja que donen zones verdes en vertical, per què en horitzontal a ple
centre de Barcelona avui dia és quasi bé impossible.

 Si parlem d'insectes, gràcies als tractaments que reben per parts dels equips de manteniment, no
comenten problemes importants. Si es vol tenir una façana vegetal en bones condicions necessita un
manteniment continu, en els cas dels Hotels i Bars en els que estan ubicats el manteniments és quasi bé
setmanal i no tant complex, si no més bé freqüent.

 Globalment parlant del conjunt de tot lo que comporta una façana vegetal, sí que agrada més respecte
d'una façana convencional, i sí que es respira un aire més pur i net, ja que la gent prefereix estar a prop
per tal de gaudir de diferents maneres d'aquest nou sistema d'aprofitament d'espais verds.

Les conclusions a les que arribem de les visites a les diferents tipologies de façanes i segons l' ús que li volen
donar és bastant complex. Majoritàriament, ens trobem amb unes façanes vegetals ubicades a Hotel i a Bars on
la freqüència de gent és molt alta, o també en llocs on el prestigi de la marca comercial també és elevat. L'
incorporació d'un mur vegetal és una idea innovadora, original, dóna color i vida a una paret sense cap interès de
cap tipus i, segons lo que hem observat, és necessari un bon manteniment per tal que tot estigui en bones
condicions i les plantes creixin en bon estat.

L' idea d'un jardí en vertical autosuficient és idònia per a la creació de tancament d'aquest tipus, però la realitat
és que, com un jardí quan el posem en horitzontal, si volem que la nostra vegetació i les nostres flors lluïn de la
millor forma possible, ha d'haver un manteniment més o menys continu depenen de la façana de la que parlem i
de quin sistema constructiu s' ha portat a terme.

Façanes com la de Cafè Faborit, Bar Estrella Damm, fàbrica Moritz, Hotel Room Mate i la de l'edifici Planeta
tenen un aspecte rellevant i estan en molt bones condicions ja que els manteniments són molt continus, i no és
tant important l'orientació si no la selecció de les espècies vegetals. Les propietat que aporten també són
positives ja sigui pel medi ambient, com per la gent que freqüenta aquests llocs.

En canvi, jardins com el de la Plaça del Raval, i sobretot l'espai Tabacalera de Tarragona, és l' idea que més
intentem identificar com a façana vegetal, ja que parlem d'autosuficiència, d'integració en l'entorn i a més d'un
sistema per a depuració d'aigües per al seu aprofitament posterior. La problemàtica d'aquestes façanes és que
els hi falta manteniment.

El sistema constructiu més utilitzat és el de gabions metàl·lics replet de terres per a que serveixin de substrat per
a les plantes, funciona adequadament si tenim en compte els diferents factors esmentats anteriorment. Això no
vol dir que qualsevol altres sistema pugui treballar d'una manera més òptima.
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POBLACIÓ

ALUMNES

4.2 IDENTIFICACIÓ DE LES 10 FAÇANES EN ESTUDI I ESTAT ACTUAL DELS CAMPUS UPF POBLENOU, MAR I CIUTADELLA

CAMPUS UPF

BARCELONA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

CAMPUS UPF DE CIUTADELLA

El 21 d'abril de 1988 el Ministeri de Defensa va cedir les casernes a l'Ajuntament i aquest, al Ministeri de Justícia el
19 de setembre següent. Tanmateix, la instal·lació de la Pompeu Fabra es va imposar per l'evidència del caràcter
estratègic de la creació de la nova institució. Finalment, el 13 de febrer de 1992 es rubricava la signatura de cessió
definitiva de les casernes del Ministeri de Defensa a la Generalitat i d'aquest a la nova Universitat.
La transformació va començar el 12 d'agost de 1992 quan es donava inici a les obres de remodelació de les casernes.

El pla preveia, principalment, la conservació dels edificis amb més valor patrimonial. Entre 1994 i 1996 es va
treballar en la rehabilitació de l'edifici Jaume I, sota la direcció dels arquitectes Esteve Bonell i Josep M.Gil. Les obres
a l'antiga caserna de Roger de Llúria es duen a terme els anys 1997 i 2000. Des de la seva entrada en funcionament,
els edificis Jaume I i Roger de Llúria de la Ciutadella han anat concentrant els diferents estudis que avui dia l'han
configurat. (21)

     A-A'. MURS CECS DE LA TORRE DEL PATI DE JAUME I

B. FAÇANA JAUME I SOBRE L'ÀGORA

D. FAÇANA DE L' EDIFICI ROGER DE LLÚRIA

C. FAÇANA DELS HABITATGES MILITARS SOBRE

ÀGORA ENFRONT FUNDACIÓ FPM

CAMPUS UPF DE LA COMUNICACIÓ DE  POBLENOU

El projecte d'instal·lació de la Universitat Pompeu Fabra a Poble Nou va incorporar la construcció de nous edificis, l'edifici de Roc Boronat, obra de Benedito i Valls; i
l'edifici Tànger, de Frederic Crespo, dins de l'antic conjunt de Can Fremis. Les instal·lacions del campus es complementen amb l'edifici Tallers, dins del complex
audiovisual de la torre Imagina, de la productora Mediapro. Al centre del campus hi ha la plaça Gutenberg, que recorda la figura de l'inventor de la impremta tipus mòbil,
Johannes Gensfleish anomenat "Gutenberg".

L'activitat acadèmica va començar el 7 de gener del 2009 amb el trasllat de diversos estudis de grau. La seva configuració definitiva ha fet realitat un dels somnis del
projecte 22@, que està transformant la industrialització de Poble Nou en el nou districte tecnològic. (19)

E.FAÇANA DE LA FÀBRICA DE POBLENOU.

F.FAÇANA  DE ROC BORONAT CANTONADA TÀNGER-ROC BORONAT.

G.FAÇANA DE L'EDIFICI 52 ROC BORONAT SOBRE PLAÇA GUTENBERG.

H.FAÇANA EDIFICI 54 TALLERS MEADIAPRO.

CAMPUS UPF MAR

El Campus Universitari Mar forma part d'un projecte pioner de col·laboració
interuniversitària, a l'edifici Doctor Aiguader conviuen tres institucions docents de l'àmbit
sanitari: la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra que
imparteix el grau de Biologia Humana i Medicina (aquest últim conjuntament amb la
Universitat Autònoma de Barcelona), la Facultat Autònoma de Barcelona que ofereix el grau
en Medicina i l'Escola Superior d'Infermeria del Mar que imparteix el grau en Infermeria
adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. Aquestes tres institucions comparteixen l'edifici situat
al C / Dr. Aiguader, 80 de Barcelona.

Els estudiants de les tres institucions comparteixen l'ús de les aules d'informàtica, de les sales
d'estudi i les sales de reunions, així com les zones habilitades d'ús comú de menjador.

La biblioteca del Campus Universitari Mar és compartida per tots els professors i estudiants
de les tres institucions. Està situada a la planta baixa de l'edifici docent, tenint a l'abast de
l'estudiant més de 10.500 volums de monografies i disposant d'espais aïllats per a la
realització de treballs en grup i sales d'estudi. A la biblioteca també hi ha un despatx per al
personal del Servei d'Informàtica, on donaran suport i servei als usuaris que ho necessitin.
(21)
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I. FAÇANA DE L' EDIFICI DOCTOR AIGUADER
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INFORMACIÓ L'edifici Roc Boronat es localitza en el carrer
de Roc Boronat, va ser construït i dissenyat en 2007-2009
pels arquitectes Josep Benedito i Ramon Valls. Es tracta
d'una rehabilitació de 4.700 m2 , amb 14.000m2 de nova
planta.

És el centre universitari del Campus de la Comunicació UPF,
Amb un programa de ciències audiovisuals, aules
especialitzades, tallers multimèdia, despatxos del
professorat i administració, auditori i biblioteca. (19)

LOCALIZACIÓ La situació d'una de les façanes s'ubica dins
de la plaça Gutenberg del campus UPF de Poblenou. (21)

CAMPUS UPF POBLE NOU

BARCELONA

PLÀNOL FAÇANA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

4.2.2 ESTAT ACTUAL DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI 52 ROC BORONAT SOBRE PLAÇA

GUTENBERG
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LOCALIZACIÓ La situació és a l'exterior del carrer de
Roc Boronat cantonada amb Tànger. (21)

CAMPUS UPF POBLE NOU

BARCELONA

FAÇANA R.B. TÀNGER

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

4.2.3 ESTAT ACTUAL DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI DE ROC

BORONAT CANTONADA AMB TÀNGER
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LLEGENDA

CAMPUS UPF POBLE NOU

BARCELONA

DETALLS TÈCNICS

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

LLEGENDA:

01. BIGA UPN 200 D'ACER
02. BRANCAL/CANTELL/ESCUPIDOR D'ALUMINI COLOR GRIS
CENDRA
03. ESTRUCTURA DE SUPORT D'ACER GALVANITZAT. MONTANT
CONTINU
04. SAFATA METÀL.LICA 2MM LACADA AMB PINTURA
05. DINTELL CERÀMIC ARMAT
06. ARREBOSSAT
07. FUSTERIA DE COLOR GRIS CENDRA
08. XAPA PEGASO
09. BIGA UPN 200
10. BRANCAL/DINTELL/ESCUPIDOR D'ALUMINI COLOR GRIS
CENDRA
11. MUNTANT D'ESTRUCTURA D'ACER 65X85
12. SUPORT AMB BRAÇ MÒBIL/ FIXACIÓ VIDRES AMB BOTONS
D'ACER INOXIDABLE
13. LLÀMINA DE VIDRE 4+4 VIDRE DE SEGURETAT, BUTIRAL
TRANSPARENT AMB VIDRE DE BAIXA EMISSIÓ
14. PALANCA MANUAL  DE LES 12 LLÀMINES
15. FUSTERIA D'ALUMINI COLOR GRIS CENDRA
16. XAPA PEGASO

SECCIÓ C-C'SECCIÓ B-B'SECCIÓ A-A'

VIDRE SERIGRAFIAT es fabriquen amb  un procés
pel qual es diposita en una de les cares de la
planxa esmalt vitrificable en una  o varies capes pel
mètode de serigrafia.
Desprès s'ha de sotmetre al procés del temperat
quedant la serigrafia formant massa amb el vidre,
ja impossible de separar del vidre e inalterable als
elements. Adquireix les mateixes propietats del
vidre temperat normal encara que pot disminuir la
seva resistència al xoc tèrmic en funció de la
superfície esmaltada, l'espessor de les capes
d'esmalt o altres causes lligades al procés.
El vidres serigrafiats poden combinar-se en
composicions de doble vidre i laminats, poden
aconseguir acabats translúcid i opacs. (20)

LAMES DE VIDRE GIRATORIES
Les reixetes d'aquest edifici de la UPF són una
forma interessant per controlar i regular
l'entrada de radiació solar, així com la llum de
l'exterior; a més de donar un aspecte diferents a
l'edifici.
Amb aquestes reixes podem variar la llum i els
rajos de sol que deixem entrar (en funció de la
transparència del vidre o la separació dels
llistons) i els efectes que querem projectar
(colors i formes).
Aquest edifici utilitzen reixetes en l'exterior amb
un patró de ratlles, en aquest cas un color gris
fosc per enfosquir en el costat que mes sol
incideix. En canvi, en l'altre costat de l'edifici, on
degut a l' orientació no és tan important protegir
del sol, utilitzen el vermell. Aquests vidres
serigrafiats cobreixen tot l'edifici, que dóna
continuïtat a la façana. (20)

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ B-B'

4.2.3.1 DETALLS CONSTRUCTIUS DE LES FAÇANES DELS EDIFICIS 52

ROC BORONAT SOBRE PLAÇA GUTENBERG; I DE L' EDIFICI ROC

BORONAT CANTONADA AMB TÀNGER
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CAMPUS UPF POBLE NOU

BARCELONA

PLÀNOL FAÇANA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

INFORMACIÓ Aquesta façana pertany a la part inferior i posterior d'un dels edificis més emblemàtics de Barcelona,
com és l'edifici Mediapro. Construït en 2005-2008 i dissenyat pels arquitectes Carlos Ferrater, Patrick Genard i Xavier
Martí; amb una superfície de 18.232m2.
La torre d'aquest edifici es caracteritza per la seva estructura d'acer: la gàbia exterior de pilars d'acer caracteritza
formal i estructuralment l'edifici. Aquests pilars d'acer venen fabricats des del taller amb dimensions de 30 x 60 cm i
altura de dos a tres plantes.
La geometria de la torre és el resultat de resoldre la trobada entre la quadricula del Pla Cerdà i l' Avinguda Diagonal.
La façana que presentem és el cos baix que està alineat amb l'antiga fàbrica, a la plaça Gutenberg, que es tanca amb
panells metàl·lics amb diversos graus de perforació i un acabat metàl·lic. Això presenta un contrast amb l'impacte
formal de l'estructura vertical de la torre, donant un toc més afable que podríem potencia amb la façana verda. (21)

LOCALIZACIÓ La façana s'ubica dins de la plaça del Campus UPF de Poblenou, anomenada Gutenberg; i l' edifici al qual
pertany està dedicat a una àrea de tallers. (21)

LLAUTÓ PERFORAT

El llautó és un aliatge de coure i
zinc. És més dur que el coure però
més fàcil de mecanitzar, manipular i
fondre. És resistent a l'oxidació  i a
les condicions salines i és dúctil, per
lo que es pot laminar.

Aquesta tipologia de façana amb
tancament d'acer posseeixen
avantatges: com la protecció
tèrmica, protecció contra la humitat
i una bona ventilació.  A més, també
ofereix una bona estanquitat de la
façana, protecció contra incendis i
rajos. (20)

4.2.4 ESTAT ACTUAL DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI 54 TALLERS-MEDIAPRO
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LLEGENDA

01. AÏLLAMENT TÈRMIC DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT
02. SUPORT METÀL·LIC DE 2cm DE GRUIX
03. DAUS DE FORMIGÓ QUE FORMEN EL TANCAMENT
DE 30cm DE GRUIX
04. PERFIL METÀL·LIC D'UNIÓ 30cm DE GRUIX
05. CAMBRA D'AIRE D'UNS 30cm DE GRUIX
06. PANELL DE LLAUTÒ PERFORAT
07. PEÇA METÀL·LICA DE SEPARACIÓ ENTRE PANELLS.
MUNTANTS DE 0,15m D'AMPLADA
08. TANCAMENT DE GUIX DE LA CARA INTERIOR
09. PILAR DE FORMIGÓ DE 1,5m DE DIÀMETRE
10. VIDRE TERMOENDURIT
11. FALS SOSTRE DE GUIX
12. PLAQUES DE LLAUTÓ PERFORAT DE 2,50m x 0,50m
13. PECES D'ACER QUE SERVEIXEN D'UNIÓ ENTRE L'
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I L' ENTREMAT DE
PLAQUES EXTERIORS. FORMA DE U.
14. PLANXA PERFORADA PER CREAR UNA CIRCULACIÓ
D'AIRE EN LA FAÇANA
15. PINTURA COLOR NEGRA QUE PERMET
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA

CAMPUS UPF POBLE NOU

BARCELONA

DETALLS PLANTA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LA SECCIÓ

Entre els panells de façanes col·locats
horitzontalment i les safates , també horitzontals ,
que formen la infraestructura constructiva s'han de
muntar uns perfils de separació  d'acer o alumini.
Aquests serveixen de suport per als panells i per
donar major rigidesa a les petites aletes i l'ànima de la
safata . Com veiem en el detall, les juntes són amb
rematades plegades en aquesta façana.

Secció Planta

Secció Planta

Imatge A

Imatge A

Secció B-B'

E:1/150

DETALL B-B'

E:1/50

Secció B-B'

DETALL B-B'

4.2.4.1 DETALLS CONSTRUCTIUS DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI 54

TALLERS-MEDIAPRO
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CAMPUS UPF POBLE NOU

BARCELONA

PLÀNOL FAÇANA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

INFORMACIÓ Aquest edifici és un projecte
arquitectònic original de Ca l'Aranyó, projectat
per Josep Marimon i la companyia anglesa
Prince Smith and Son en l'any 1872. Aquest
edifici és el resultat de les avançades tècniques
de l'arquitectura manchesteriana i de les
tècniques tradicional catalanes. Les façanes són
d'obra vista estructural.

SITUACIÓ La façana es situa dins de la plaça del
campus UPF de Poblenou, anomenada
Gutenberg. L'edifici al qual pertany éstà dedicat
a la Biblioteca del Campus/CRAI. (21)

FAÇANA TRADICIONAL CERÀMICA La
composició de la façana a base d'obra vista
conforma un tancament perimetral que
compleix una funció estructural com veritables
murs de càrrega, que permeten unes plantes
interiors diàfanes a partir de pilars de ferro fos.
L'estructura portant es complementa amb
bigues també de ferro colat, que suporten la
tradicional volta catalana. (19)

4.2.5 ESTAT ACTUAL DE LA FAÇANA DE LA FÀBRICA DE POBLE NOU
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CAMPUS UPF POBLE NOU

BARCELONA

DETALLS SECCIÓ

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

LLEGENDA

01. MAÓ MASSIS DE L=30 A=4 H=15. CREANT
MURS DE 45cm D'AMPLADA
02. ARREBOSSAT DE 1,5 cm
D'ESPESSOR+PANELLS DE POLÍMER
03. ABOCA AIGÜES
04. AÏLLAMENTS PER A PONTS TÈRMICS.
05. MARC DE LA FINESTRA
06. FINESTRA
07. FORMIGÓ
08. MAÓ FORADAT DE 28x4x15 cm
09. BIGA METÀL·LICA IPN
10. PAVIMENT CERÀMIC
11. DINTELL
12. BIGA METÀL·LICA IPN
13. BIGUETES METÀL·LIQUES IPN
14. MAÓ FORADAT DE 50x20x7 cm
15. CAPA IMPERMEABILITZANT
16. TEULA CERÀMICA

SECCIÓ A-A'SECCIÓ A-A'

C

C

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ C-C'

Detall D-D'

Detall D-D'

E:1/5 0

4.2.5.1 DETALLS CONSTRUCTIUS DE LA FAÇANA DE LA FÀBRICA DE POBLE NOU
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CAMPUS UPF MAR

BARCELONA

PLÀNOL FAÇANA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

INFORMACIÓ

La rehabilitació de l'edifici per a usos universitaris data del 1998, any en què va passar a acollir els nous estudis de Biologia de la UPF. La van
portar a terme els arquitectes Josep Benedito, Frederic Crespo i Ramon Valls, amb una superfície rehabilitada que suma un total de 3.350 m2.

Coincidint amb l' inici del curs acadèmic 2009-2010, es va acabar la primera fase de les obres de remodelació de l' edifici, que va permetre que
es convertís en el Campus Universitari Mar, en què van passar a conviure i a compartir l'aulari i els serveis les tres institucions docents de
l'àmbit sanitari: la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF, la Facultat de Medicina de la UAB i l'Escola Superior d'Infermeria del
Mar (EUM), adscrita a la UPF.

En total, en aquesta primera fase de remodelació es van inaugurar 4.500 m2, sense tenir en compte el soterrani, on està l' animalari, i la quarta
planta, que acull la maquinària i altres instal·lacions. El projecte d'adequació dels espais és obra dels arquitectes Manuel Brullet i Albert de
Pineda, autors també del veí Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). En total, l'edifici acull prop de 1.500 persones, entre estudiants,
personal docent i personal d'administració i serveis de les tres institucions educatives.

Quant a la segona fase d' obres, corresponent a l' ala curta, va començar el curs 2010-2011 i s'ha allargat fins al 2014 a partir de diferents
etapes, que han permès disposar d'aules de docència, de seminaris, d'informàtica i sala de graus, aules d'habilitats clíniques, d'anatomia, de
mecanoteràpia i cafeteria. En aquesta segona fase s'han obert també uns vestidors, s'ha reu bicat el servei de reprografia, s'ha inaugurat la
nova recepció i s'ha reformat l'auditori corporatiu de l'IMAS, la sala José Marull, a la planta soterrani.(21)

SECCIÓ A-A'

SITUACIÓ

SECCIÓ A-A' FRONTAL

4.2.6 ESTAT ACTUAL DE LA FAÇANA DE L'  EDIFICI DEL CAMPUS UPF MAR
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CAMPUS UPF MAR

BARCELONA

DETALLS FAÇANA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

LLEGENDA

01. PROJECCIÓ DE MUNTANTS D'ACER
02. FORMIGÓ HA-25
03. ACABAT INTERIOR DE GUIX
04. AÏLLAMENT TÈRMIC DE POLIESTIRÈ EXTRUIT
05. PECES D'UNIÓ D'ACER INOXIDABLE
06. MUNTANTS D'ACER INOXIDABLE
07. PLAQUES D'ACABAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC
08. TRAMA D'ALUMINI  (PLAQUES) DE 2,5 X 1m
09. PASSADÍS  COMPOST D'UNA PEÇA LONGITUDINAL  D'ACER,
PER A REALITZAR TASQUES DE MANTENIMENT
10. SEPARACIÓ  ENTRE PECES PREFABRICADES  DE VIDRE
TERMOENDURIT.
11. BIGA METÀL·LICA  IPN QUE COMPOSA L' ESTRUCTURA DEL
SOSTRE
12. PILAR DE BIGA HEB ESTRUCTURAL D'ACER

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ A-A'

LINEA DE SECCIÓ

LINEA DE SECCIÓ

E: 1/100

4.2.6.1 DETALLS CONSTRUCTIUS DE LA FAÇANA DE L' EDIFICI DEL CAMPUS UPF MAR
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INFORMACIÓ L'edifici Jaume I, igual que el seu veí
Roger de Llúria, va ser originalment construït i
utilitzat com a caserna militar. Dels diferents
dissenys per a la caserna de Jaume I que s'han
localitzat, l'únic que porta data és el projecte
signat pel coronel d'enginyers Saturnino Roda el 8
de maig de 1847. Una anàlisi de quatre dissenys
consagrats a la caserna de Jaume I, més el
corresponent a Roger de Llúria, fa pensar que els
dos dissenys indocumentats són dues versions
intermèdies entre el primer projecte, el del
coronel Rueda, de 1847, i uns ajustos posteriors,
realitzats al gener de 1879.

El 1868 s'enderroca l'antiga ciutadella militar (la
creació del parc de la Ciutadella data del 1872).
Com a compensació, el Ministeri de la Guerra
exigeix la construcció de les dues casernes militars,
Jaume I i Roger de Llúria ,que són una realitat en
1887, i d'uns pavellons militars annexos.

Les casernes de la Ciutadella estaven concebuts a
partir d'uns mòduls fixos, amb unes ales
d'edificació de planta rectangular bastant
allargada, de planta baixa i dos pisos, amb teulada
de dos vessants, organitzats al voltant d'un pati
rectangular porticat. Fa més d'un segle, les
casernes de la Ciutadella introduïen les formes
característiques de l'Eixample central en un
paisatge suburbial. (19) (21)

CAMPUS UPF CIUTADELLA

BARCELONA

PLÀNOL FAÇANA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

FAÇANA DE L'ÀGORA

LLEGENDA

01. MUR DE FÀBRICA DE 80cm AMB MAÒ MASSÍS DE 30 X 15
X 50cm
02. ACABAT EN ESTUC RASPAT COLOR SALMÓ
03. SÒCOL DE 55cm D' ALÇADA
04. ACABAT INTERIOR DE GUIX

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ B-B'

E:1/50

REHABILITACIÓ

El 1996 s'acaba la rehabilitació de l'edifici Jaume I i comença a funcionar per a usos

universitaris, acollint els estudis d'Economia , Administració i Direcció d'Empreses , Ciències

Empresarials i Humanitats.

La superfície del solar de l'edifici Jaume I és de 8.949 m2, amb una superfície edificada en

planta de 5.023 m2 i una superfície rehabilitada de 24.283 m2. Els arquitectes de la

rehabilitació van ser Esteve Bonell i Josep M. Gil. L'edifici va guanyar el premi Ciutat de

Barcelona 1996 en la modalitat d'arquitectura i urbanisme.

Actualment a les instal·lacions dels edificis Jaume I i Roger de Llúria s'imparteixen els estudis

corresponents a l'àrea de ciències socials i humanitats. (19)

4.2.7 ESTAT ACTUAL DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI JAUME I

31IMPLANTACIÓ  DE MURS VERDS A FAÇANES
D'EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA UPF

11
Acotació (m)



105.60

16.50

2.75

3.75

9.75

1.25

0.75

3.25

3.50

1.75

3.00

SITUACIÓ

POBLACIÓ

ALUMNES

ORIENTACIÓ

Nº PLÀNOLESPECIFICACIÓESCALA

N

S

EO

NO NE

SO SE

1/300

LOCALIZACIÓ  La situació d'aquesta

façana s'ubica en front els edificis

d'habitatges militars, al carrer

wellington. Façana amb suposada

ombra. (21)

CAMPUS UPF CIUTADELLA

BARCELONA

PLÀNOL FAÇANA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

FAÇANA CARRER WELLINGTON

SECCIÓ C-C'

PLANTA SECCIÓ C-C'

4.2.8 ESTAT ACTUAL DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI ROGER DE LLÚRIA
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CAMPUS UPF CIUTADELLA

BARCELONA

PLÀNOL DETALLS

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

SECCIÓ B-B'

LA REHABILITACIÓ La superfície del solar de
l'edifici Roger de Llúria té 8.997 m2, amb una
superfície edificada en planta de 5.292 m2 i
una superfície rehabilitada de 26.957 m2.
L'equip de MBM Arquitectes, S.A, format per
Josep Maria Martorell, Oriol Bohigas i David
Mackay, va ser l'encarregat de la rehabilitació.

Des de l'exterior, conserva les mateixes
proporcions rectangulars de l'edifici Jaume I,
però es diferencia a l'interior per una planta en
forma d'anell, que configura un pati central
d'amplada igual a la d'un carrer de l'Eixample
(80 metres). En aquest espai s'hi aixequen
dues construccions noves: una amb façana de
vidre, on hi ha les aules de gran capacitat; i una
altra que acull els despatxos del professorat i
s'ha bastit com un cos suspès sobre el pati.
Aquesta darrera consta de quatre plantes i una
façana que es corona amb fusta i amb grans
talls horitzontals a les finestres. El pati està
situat a nivell de soterrani i el cobreix una
coberta d'alumini, vidre i ferro que, amb
estructura de dent de serra, permet captar la
llum natural.

En un extrem del pati interior de l ' edifici Roger
de Llúria hi trobem el Memorial en homenatge
als professors que van ser separats de la
universitat catalana a l ' inici de la dictadura del
general Franco (1939-1940).
El Memorial consisteix en una caixa circular de
vidre de 4 metres de diàmetre i 40 centímetres
d'alçada. La tapa superior està configurada per
tres làmines de vidre enmig de les quals s' ha
retolat, en disposició circular, els noms dels
homenatjats, i la tapa inferior és de vidre
translúcid. (22)

SECCIÓ B-B'

DETALL SECCIÓ B-B'

DETALL SECCIÓ B-B'

E: 1/25

LLEGENDA

01. MUR DE FÀBRICA DE 80cm AMB
MAÒ MASSÍS DE 30X15X50cm
02. FAÇANA SENSE ACABAT, ESTUC
DETERIORAT
EN EL CAS DE JAUME I, ESTUC
RASPAT COLOR SALMÓ
03. SÒCOL DE 55cm D'ALÇADA
05. SOSTRE DE FORMIGÓ DE 25+5cm

4.2.8.1 DETALLS CONSTRUCTIUS DE LES FAÇANES DELS EDIFICIS JAUME I I

ROGER DE LLÚRIA
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CAMPUS UPF CIUTADELLA

BARCELONA

PLÀNOL FAÇANA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

INFORMACIÓ De la recuperació dels antics quartells de Jaume I s' en
van encarregar Esteve Bonell y Josep María Gil, els encarregats també
de crear dins aquest espai o pati on es centra aquesta rehabilitació de
la torre de 4 plantes. Les antigues casernes militars són actualment un
dels patis descoberts més singulars de Barcelona de 3.160m2. Es
tracta d'un espai exterior adequat per a filmacions, exposicions o fires
a l'aire lliure; també nocturnes gràcies a la seva il·luminació. (19) (21)

LOCALITZACIÓ Aquestes façanes es situen a l'interior del pati de
l'edifici Jaume I, del campus UPF de Ciutadella. (21)
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CAMPUS UPF CIUTADELLA

BARCELONA

DETALLS FAÇANA

ELENA RUIZ DAZA

JAVIER TURRILLO ELBAL

A: SOSTRE DE FORMIGÓ
B: TANCAMENT BASE
C: IMPERMEABILITZACIÓ D' ESCOPIDOR
D: FINESTRA
E: IMPERMEABILITZACIÓ DE LLINDA
F: IMPERMEABILITZACIÓ DE QUEIXAL

01. Placa de façana de formigó polímer ULMA
02. Muntant vertical
03. Aïllant tèrmic
04. Ancoratge per a unió de perfil d'arrencada invertit amb
muntant
05. Cargol autorroscants d'unió de muntant amb ancoratge
06.: Cargol autorroscants d'unió d'ancoratge a perfil d'arrencada
invertit
07. Perfil d'arrencada invertit
08. Perfil guia continu
09. Escopidor de formigó polímer ULMA
10. Enganxat elàstic de trencaaigües
11. Enganxat elàstic de placa de cantonada sobre perfil guia
12. Angular per encontre de cantonada
13. Rebló
14. Tac de fixació a forjat i a tancament base
15. Ancoratge a tancament base i forjat
16. Cargol autorroscants d'unió de perfil guia a muntant
17. Perfil d'arrencada
18. Ancoratge per a unió d'angular suport amb muntant
19. Cargol autorroscants d'unió d'angular suport a ancoratge
20. Cargol autoroscants d'unió d'ancoratge a perfil d'arrencada
21. Angular suport
22. Llinda de formigó polímer ULMA
23. Cargol autorroscants d'unió d'angular de cantonada amb perfil
guia
24. Orifici d'evacuació d'aigües
25.Queixal de formigó polímer ULMA
26. Cavalló de formigó polímer ULMA
27. Peça de bloqueig (23)

LLEGENDA (23)

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ E-E'

SECCIÓ D-D'

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ B-B'

FASES D'AQUEST TIPUS DE CONSTRUCCIÓ:

1. ESTRUCTURA DEL SOSTRE

2. SUBESTRUCTURA METÀL.LICA

3. PANELL HIDRÒFUG I AÏLLAMENT EXTERIOR DE LLANA MINERAL

4. LLÀMINA TERMOREFLECTIVA IGNÍFUGA

5. FAÇANA DE POLÍMER VERD I BLANC

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ E-E'

SECCIÓ D-D'

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ A-A'

4.2.9.1 DETALLS CONSTRUCTIUS DE LES FAÇANES DELS MURS CECS DE LA TORRE

DEL PATI DE JAUME I
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CAMPUS UPF CIUTADELLA

BARCELONA

PLÀNOL FAÇANA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

PLANTA SECCIÓ A-A'
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FAÇANA PER LA PLAÇA JORDI RUBIÓ I BALAGUER

PLAÇA JORDI

RUBIÓ I BALAGUER

INFORMACIÓ

Els blocs es van aixecar en 1886 com a
compensació al exèrcit, que va cedir terrens en
l'interior de la Ciutadella per aixecar pavellons
de l'Exposició Universal. Els seus inquilins
sempre van ser militars i guàrdies civils però ara
la UPF es fa càrrec d'aquests terrenys. (21)

LOCALITAZCIÓ

La façana s'ubica en el Campus UPF Ciutadella
enfront de la Fundació Pascual Maragall (FPM),
al carrer del Dr. Trueta.

SECCIÓ A-A'

4.2.10 ESTAT ACTUAL DE LA FAÇANA DELS

HABITATGES MILITARS SOBRE L'ÀGORA,

ENFRONT FUNDACIÓ FPM
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CAMPUS UPF CIUTADELLA

BARCELONA

PLÀNOL DETALLS

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

SECCIÓ A-A'
SECCIÓ A-A'

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ C-C'

LLEGENDA

01. MUR DE FÀBRICA DE 55cm D' AMPLADA AMB
MAÒ MASSÍS DE 30X15X50cm
02. FAÇANA SENSE ACABAT, ESTUC RASPAT
DETERIORAT
03. MORTER M 7,5
04. ACABAT INTERIOR DE GUIX I PINTURA
05. SÒCOL DE 55cm D'ALÇADA
06. AÏLLAMENT TÈRMIC DE POLIESTIRÈ EXTRUIT

4.2.10.1 DETALLS CONSTRUCTIUS DELS HABITATGES MILITARS SOBRE L'ÀGORA, ENFRONT FUNDACIÓ FPM
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5. SELECCIÓ I PRESENTACIÓ DE LES FAÇANES ESCOLLIDES

Un cop realitzades totes les presentacions de les façanes en estudi, de dibuixar i determinar els seus detalls
constructius de les seves seccions i entendre com funcionen estructuralment. Arribem a la conclusió que la
implantació d'una façana vegetal degut a les seves característiques es poden implantar a quasi qualsevol mur.

Els edificis del Campus UPF Poble Nou, com són el de Roc Boronat sobre plaça Gutenberg o el de la cantonada
Tànger amb Roc Boronat són edificis que estan realitzats amb un sistemes de lames que aprofiten el màxim la
llum solar, aquest sistema permet la regulació de la llum aconseguint un estalvi energètic en la refrigeració de
l'edifici, ja que crea zones d'ombres que redueixen l' incidència energètica a la que estan sotmesos. Per aquest
motiu la implantació d'un sistema vegetal no seria adient ja que l'edifici és molt nou i energèticament funciona
adequadament.

La façana de la Fàbrica de Poble Nou creiem que és una edifici que commemora la memòria de lo que abans era
tota aquella zona i, com es va realitzar respectant les alineacions del nou Eixample de Cerdà dóna una mica de
referència històrica a aquest campus. Conservant aquesta façana tradicional de fàbrica li donem una mica
d'històrica arquitectònica ja que destaca dels edificis del voltant.

Si parlem de la façana Sud-oest sobre la terrassa de la cafeteria del Campus Mar està a una bona ubicació i li
donaria vida a aquesta cafeteria. La problemàtica està en que si col·loquem una façana vegetal donaria tot
ombra dintre de l'edifici que dóna a aquesta part, i no ens interessaria ja que per dintre d'aquesta estructura de
tancament metàl·lic hi ha tot de vidrieres. Apart, la salinitat que hi ha a causa de la proximitat al mar podria
afectar a la vegetació, ja que no ho toleren bé.

Si parlem del Campus Ciutadella, La façana de Jaume I seria una bona opció, ja que té una orientació a Sud i per
aquest motius es molt solejada, la implantació d'aquest sistema seria una bona solució a aquest problema. Però
està recentment rehabilitada.

Els murs cecs que s'ubiquen dintre del pati de l'edifici posteriorment esmentat, es una torre realitzat també amb
un sistema constructiu nou, ventilat i que funciona correctament, no trobem cap motivació per a realitzar-ho.

Finalment, arribem al mur de Roger de Llúria sobre habitatges Wellington i a la façana d'habitatges militar sobre
Àgora enfront de la Fundació Pascual Maragall (FPM). Ens decantem per aquestes dues opcions per un interès
propi que té la Universitat Pompeu Fabra, i també perquè són dues façanes que estan actualment en
rehabilitació. És una molt bona oportunitat ja que al nou model li podem aplicar el nou sistema de façana
vegetal.

Respecte a les orientacions tenim problemàtiques de que puguin ser molt ombrejades, però ho veurem més
detalladament amb un estudi que realitzarem amb el programa ACOTES.

Cada proposta d'intervenció escollida per a cada façana és la que considerem més adient i la que millor s'adapta
a les característiques tant estructurals com físiques, i per tal de que es compleixin tots els objectius que volem
per a una façana d'aquestes característiques, ja siguin ambientals, decoratives, econòmiques i socials.

La proposta que presentem és la incorporació d'un mur amb diferents espècies vegetals a la façana en
rehabilitació del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El mur de Roger de Llúria sobre els
habitatges de Wellington, i la façana dels Habitatges militars enfront de la Fundació Pascual Maragall.

Un primer factor a tenir en compte quan s’encaren projectes d’aquest tipus és l’orientació de la façana. També
cal comprovar la incidència d’ombres causades per edificis propers, i en aquest cas tenim l'inconvenient que hi
ha molts arbres i vegetació per la qual cosa condiciona una mica l' incidència solar.  Aquestes realitats s’hauran
de tenir en consideració per a l’elecció de les plantes que es voldran instal·lar, identificant aquelles zones on
dona el sol, les zones on la incidència solar depèn de l'hora del dia i de l’estació, i aquelles zones que romanen
quasi permanentment en ombra.

En conseqüència, l’elecció de la vegetació es farà segons les característiques arquitectòniques i constructives de
les façanes, segons la seva adaptabilitat al clima, a l’ambient, a la humitat de la zona, i també caldrà tenir en
compte la proximitat del mar per escollir espècies que siguin resistents a la salinitat i a la humitat.

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
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5.1 ESTUDI CLIMATOLÒGIC

Posteriorment mostrarem un ampli estudi de les radiacions d’incidències solars de les façanes dels edificis Roger
de Llúria, i dels Habitatges militars del carrer Wellington. Així com un breu resum climàtic i un estudi de les
ombres obtingudes virtualment. Explicarem quines són les incidències solars de les diferents façanes verticals
analitzades, utilitzant com unitat d’energia: Watts Hora (Wh) i realitzant sempre mitges diàries dels resultats
obtinguts.

Per realitzar aquest estudi utilitzarem un programa informàtic anomenat ECOTECT ANALYSIS 2011. Aquest
programa permet un ampli estudi i anàlisi de les anomenades “Insolation Analysis” ambdues façanes, així com de
les ombres i els diferents solsticis. Hem recreat la volumetria del Campus UPF de Ciutadella amb Ecotect, per
obtenir una vista 3D similar a la realitat i poder veure com afecta el moviment solar a les façanes seleccionades.
Aquestes dades ens permetran d’una banda, organitzar les més de 50 espècies vegetals estudiades en tota la
façana: totes les plantes aniran instal·lades segons la seva resistència solar. I d’un altra, treure conclusions
adients sobre l’estudi de les ombres i dels resultats tèrmics i energètics obtinguts.

En primer lloc, hem de situar climàticament els edificis estudiats, com són l’edifici Roger de Llúria, i una de les
façanes dels habitatges militars del carrer Wellington que es situen al Campus UPF de Barcelona. Aquesta ciutat
pertany a la comarca del Barcelonès, amb més de 160 dies a l’any de sol, i amb unes característiques climàtiques
molt interessants per les façanes verdes.

Caldria destacar que es tracta d’una ciutat amb una humitat relativa anual del 70%, radiacions màximes de
6000W/m2 al mes de juliol, i més del 50% de dies assolellats.

I com podem observar a continuació, nivells màxims d’incidències solars mitges de 1857,03 Wh/m2 al juliol. Amb
nivells igualment alts al 50% dels mesos, repartides durant tot l’any en hores molt específiques (de 9:00 a 14:00
hores).

Un watt és un joule per segon. Per exemple, si una bombeta de 100 W resta encesa durant una hora, l'energia consumida és
de 100 Watts-hora(W·h).

Estudi del solstici d’estiu:

Podríem agafar el dia 21 de juny, a les 12:00 hores per a simular el solstici d’estiu a Barcelona. Com veiem a
continuació, la situació del sol té una verticalitat molt significativa, podent incidir els rajos en zones molt aïllades,
com és el cas de la façana de l' edifici Roger de Llúria.

Taula 1. CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES REGISTRADES DE BARCELONA FONT: APUNTS DEL DAC EN SOSTENIBILITAT. ARQUITECTURA
BIOCLIMÀTICA

TaUla 2. INCIDÈNCIA DE RADIACIÓ SOLAR EN UN ANY. FONT: TAULA EXTRETA D' ECOTECT.

Il·lustració 15. INCIDÈNCIA SOLAR. FONT: PROGRAMA ECOTECT.
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Gràcies a Ecotect Analysis 2011 hem pogut observar com actuen les ombres del voltant. Un cop descarregats el
clima, latituds, altituds i diferents dades climàtiques de Barcelona (arxius .WEA) hem obtingut molta més
informació real sobre les façanes i les seves radiacions solars.
Podem veure també durant el solstici d’estiu, és a dir, el dia 21 de juny a les 12:00 del migdia, que la façana de
l'edifici Roger de Llúria obté molta radiació solar. El fet de tenir un edifici a menys de 6 metres de distància no fa
que hi hagi ombra. Pel contrari, la façana de l' edifici dels habitatges militars que dona al carrer Wellington,
durant al solstici d’estiu té molta ombra provocada per ell mateix i els arbres del voltant. Aquest fet dóna
credibilitat als resultats obtinguts anteriorment en l’estudi de la radiació d’incidència solar d’estiu, que donava
resultats a la façana molts regulars, sense pràcticament diferències energètiques (resultats molt homogenis en la
cara inferior).

Estudi del solstici d’hivern:
Podríem agafar el dia 22 de desembre, a les 12:00 hores, per simular el solstici d’hivern a Barcelona. Com veiem
a continuació, la situació del sol té una horitzontalitat molt significativa, podent incidir els rajos amb molta força
als plànols verticals com són les façanes.

Aquesta imatge extreta de l' Ecotect durant el solstici d’hivern ens permet veure i argumentar alguns dels
resultats obtinguts anteriorment en els càlculs d’incidències solars sobre les façanes.

Per exemple, la part de la façana de l' edifici Roger de Llúria (fletxa groga a la imatge de la pàgina anterior) s'
obtenien resultats molt elevats tant en estiu com a l’ hivern a la part superior d’aquesta. I observem que fins i tot
al solstici d’hivern aquesta part superior rep incidència solar, arribant fins a 2400Wh en alguns punts.

Finalment, la façana dels habitatges militars del carrer Wellington es dividien significativament en tres parts
verticals molt característiques; obtenint resultats al costat més l' Oest molt elevats inclús a l' hivern, de 2000Wh
com a mitja diària dels càlculs obtinguts. Això es degut, com s’aprecia a la imatge, a que rep molta incidència
solar també els mesos d’hivern, incloent el solstici d’aquesta estació més freda i amb angles solars més baixos.

Conclusions sobre la incidència de les radiacions solars ambdues façanes:

Després d’aquest ampli resum energètic sobre incidències solars a les dues façanes escollides, podem dir que
l’edifici Roger de Llúria té una gran diferència en quant a incidència tèrmica que es pot dividir en un tall
horitzontal per pràcticament la meitat de la façana, i amb valors molt dispars entre dues zones.

En canvi, l’edifici dels habitatges Militars del carrer Wellington posseeix en una de les seves cares una repartició
bastant homogènia degut a la seva orientació i a la quantitat d’arbres. Quan més t’apropes a l' Oest, més
elevades són les dades energètiques obtingudes però amb resultats no tant dispars com a la façana de Roger de
Llúria.

Per finalitza en ambdues, a les cares superiors (a 1 o 2,5 metres de la coberta) obtenim resultats molt elevats que
no baixen dels 2200Wh; tant a l’estiu com a l’ hivern.

Il·lustració 16. INCIDÈNCIA SOLAR. FONT: PROGRAMA ECOTECT.
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5.2 PLANTES SELECCIONADES SEGONS L' INCIDÈNCIA SOLAR
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Per a la elecció de les diferents tipologies de plantes hem escollit les espècies que es cataloguen de trepadores o
penjant quan disposen de suports adequats, i les que son aptes per a un creixement en uns suports verticals. Es
conclou que aquestes plantes trepadores quan creixen no es mantenen alçades per si mateixes, i en el seu
creixement pugen sobre suports diferents, intentant mantenir la connexió amb el substrat de forma permanent
o temporal. D'aquestes plantes podem distingir una etapa "juvenil", quan es mantenen en alçada, i una etapa
"adulta", quan es consideren trepadores.

Un altre factor important a tenir en compte són els diferent colors de les seves flors i de les seves fulles,
intentant crear un munt de sensacions tant visuals com olfactives que cridi l'atenció sobre la gent que pugui
passar pel carrer, donant vida a una façana sense cap interès especial i respirant a la vegada un aire més pur
gràcies a que absorbeixen diòxid de carboni (CO2) i expulsen Oxigen (O).

Totes les fitxes de plantes realitzades ha sigut a base de fer una recerca de plantes utilitzades en diferents
sistemes que existeixen actualment, no hi ha una font específica. (24)

5.3 PROPOSTA D'INTERVENCIÓ FAÇANA ROGER DE LLÚRIA

A partir de l’estudi d’aquesta façana proposem una tipologia de façana vegetal contínua amb un suport adherit a
la paret. Aquest sistema dona a la façana una continuïtat i sensació de naturalitat, ja que el suport de fieltre
sintètic dona la sensació de que tot està cobert per una capa de terra, i que les plantes creixen des de l'interior
del mur. A més, s’ha escollit questa opció perquè el carrer adjacent, amb els habitatges Wellington davant no és
molt ample, i aplicar una altra tipologia de façana significaria reduir l’amplada del carrer, el que a més afectaria a
la perspectiva que permet veure la façana.

Aquest sistema és utilitzat per un pioner en realitzar aquesta tipologia de mur, com és el francès Patrick Blanc, a
continuació, un exemple d'una façanes dissenyada amb aquest sistema:

Il·lustració 19. MUR VEGETAL DE PATRICK BLANC AL MUSEU QUAI BRANLY MUSEUM. PARIS.

5.3.1 INCIDÈNCIA SOLAR ECOTEC

Resultats de la radiació d’incidència solar diària a l’ hivern; en Watts hora (Wh).

Els resultats d’hivern corresponen a fer una mitja diària dels resultats obtinguts entre els mesos del 31 de
novembre fins e l' 1 de març, amb una precisió horària de 7:30 a 18:30 de la tarda.

Resultats de la radiació d’incidència solar diària a l’estiu; en Watts hora.

Els resultats d’estiu corresponen a fer una mitja diària dels resultats obtinguts dels mesos : juny, juliol, agost i fins
el 15 de setembre. Com és evident, corresponent també a les hores de sol, de 7:30 del matí fins a les 18:45 de la
tarda, ja que els dies són més llargs.

Il·lustració 17. FITXES DE PLANTES. FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA, INFORMACIÓ ESTRETA DE DIFERENT ARTICLES I PÀGINES (24) (16)

Il·lustració 18. INCIDÈNCIA SOLAR. FONT: PROGRAMA ECOTECT.
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L’anàlisi sobre la radiació solar a la façana de l' edifici
Roger de Llúria ens ha sorprès, ja que incideix molta més radiació solar de la esperada o de la que pensàvem en
un primer moment.
Trobem una gran diferència d’incidència d’energia solar entre la part superior i la part inferior de la façana, com
era d’esperar. Però tenim molta més intensitat solar a la façana de la que podríem imaginar: obtenim màximes
en estiu d’uns 5400Wh, i màximes en hivern de 2040 Wh, amb una diferència de més de 3000Wh.

Resultats anuals

Com podem observar a l’anàlisi anual, tenim
una gran diferència marcada per la línia
vermella, que separaria en un 50% la façana;
aquest fet ens marcarà molt en cóm situar les
diferents espècies vegetals a la façana. A més,
la diferencia en aquesta meitat de la façana és
molt alta (de casi 1000Wh de diferència) entre
un costat i l’altre de la línia vermella.

Els primers dos metres de la part superior de la façana rep una mitja de 3100Wh anuals; es tracta d’una zona on
haurem de tenir molta cura alhora de la selecció de plantes a instal·lar, ja que és una zona molt assolellada sense
ombra en tot l’any, com més endavant analitzem.

5.3.2 CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS DE L' ENVOLUPANT. TRANSMITÀNCIA TÈRMICA.

TANCAMENT EN CONTACTE AMB L'AIRE EXTERIOR ACTUAL

Aquest càlcul és aplicable a la part opaca de tots els tancament en
contacte amb l'aire exterior tals com murs de façanes, cobertes i sòls
en contacte amb l'aire exterior.

La transmitància tèrmica U (W/m2·K) ve donada per la següent
expressió:

Sent Rt = Resistència tèrmica total del component constructiu
(m2·K/W).

La resistència tèrmica total Rt d'un component constituït per capes tèrmicament homogènies es calcula:

Sent R1, R2,...Rn = Les resistències tèrmiques de cada capa definides segons fórmula següent (m2·K/W).

Rsi y Rse = Les resistències tèrmiques superficials corresponents a l'aire interior i exterior respectivament,
tomades de la Taula 1 d'acord a la posició del tancament, direcció del flux de calor i la seva situació en l'edifici
(m2·K/W).

La resistència tèrmica d'una capa tèrmicament homogènia ve definida per l'expressió:

R1 = 0,80 m/0,85W/m·K = 0,941 m2·K/W.

RT = 0,04 + 0,941 + 0,13 = 1,111m2·K/W.

U = 1 / 1,111m2·K/W = 0,90 W/ m2·K.

Il·lustració 23. SECCIÓ MUR ROGER DE
LLÚRIA

Il·lustració 20. INCIDÈNCIA SOLAR. FONT: PROGRAMA
ECOTECT.

Il·lustració 21. INCIDÈNCIA SOLAR. FONT: PROGRAMA ECOTECT.

Il·lustració 22. INCIDÈNCIA SOLAR. FONT: PROGRAMA ECOTECT.
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Sent e = l'espessor de la capa (m).

λ = la conductivitat tèrmica de disseny del material que composa la capa, que es pot calcular a partir dels valors
tèrmics declarats segon la norma UNE-EN 10456:2012.

Maó massís de 30 x 15 x 55 cm:

Entenent que la transmitància tèrmica d'una element indica la capacitat de transmetre calor d'un element
constructiu a un altre i cap al medi. D'acord amb la Norma NCh 853-2007, la transmitància es defineix com " el
flux de calor que passa per unitat de superfície de l'element i pel grau de diferència de temperatures entre dos
ambients separats per l'element en qüestió".

El valor que ens ha donat en aquets cas es de 0,90 W/ m2·K , lo que significa que aquest sistema constructiu del
mur de 80 cm d'espessor té capacitats aïllants òptimes.

Per a la realització del càlcul de la Transmitància tèrmica amb el mur vegetal ens vam donar compte que la
superfície d'obertures que hi havia entre la façana convencional i la façana verda convertia al sistema de la
càmera d'aire en una totalment ventilada, lo que feia insignificant les capes vegetals que hi havíem incorporat.

No obstant, parlant amb una empresa constructora que es dedica a la realització de façanes vegetals, de nom
VERDTICAL, ens va comentar que per a fer un càlcul de la transmitància tenint en compte la nova incorporació de
mur vegetal seria semblant a incorporar a la façana una  càmera d'aire lleugerament ventilada i un panell de
fusta de 1,5 cm d'espessor.

Realitzem el càlcul corresponent:

Seria una càmera d'aire lleugerament ventilada, ja que no existeix un dispositiu per al flux d'aire limitat des de
l'ambient exterior però amb obertures dins dels rangs establerts.

La resistència tèrmica d'una càmera d'aire lleugerament ventila és la meitat dels valors de la Taula 2.

Per tant                                                 ja que hem considerat la càmera d'aire de e = 2 cm.

Panell de fusta frondosa de pes mig:

Entenem que les façanes vegetals tindrien càlculs energètics molt positius en quant a eficiència energètica es
refereix, però encara no està homologat per Applus. Les façanes vegetals no treballen com façanes molt
ventilades. D' una banda, el fet de tenir una capa repleta de plantes vegetals que com a molt arriben a
temperatures de 36ºC, el pont tèrmic en estiu on la façana estaria a quasi 80ºC, és molt  inferior. Per tant,
permeten un consum energètic menor durant tot l'any. En hivern les façanes vegetals utilitzen tota la energia
solar acumulada durant el dia, mitjançant una reacció exotèrmica que permetrà escalfar la façana durant la nit.

Les façanes vegetals són una pell a part de les existents, i treballen molt diferent a les façanes convencionals.

R2 = 0,085 m2·K/W.

R3 = 0,015 m/0,18 W/m·K = 0,83 m2·K/W.

RT = 0,04 + 0,941 + 0,085 + 0,083 + 0,13 = 1,279 m2·K/W.

U = 1 / 2,026 m2·K/W = 0,49 W/ m2·K.

RT = 0,04 + 0,941 + 0,085 + 0,83 + 0,13 = 2,026 m2·K/W.
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5.3.3 ANÀLISI DE L'ESPAI: ESTRUCUTRA FÍSICA

Explicació de l'espai:

En aquest apartat es mostra la superfície on es realitzarà l' implantació de la façana vegetal per tal de poder

veure la llàmina espaial i tenir una perspectiva visual on es pot apreciar l'enorme magnitud de l' implantació.

En aquesta façana de l' edifici Roger de Llúria actuem en la totalitat de la façana, és a dir, al 100% de la

superfície. Encara que tenint en compte la divisió hortizontal, anteriorment vist a l'estudi amb l'Ecotect. El

sistema utilitzat amb fieltre sintèctic ens ha donat la possibilitat d'actuar al 100% de la façana i l' hem volgut

aprofitat.

Per aquest motiu, obtenim un resultat de 1090 m2 de façana verda per a la posterior implantació, tenint en

compte que hem restat les finestres i portes.
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1. 
Jasminum nudiflorum.

2. 
Jasminum azorium.

3. 
Jasminum mesnyi.

4. 
Jasminum officinalis.

5. 
Jasminum Plyanthum.

6. 
Hedera helix.

7. 
Hedera canarlensis.

8. 
Hedera calchica.

9. 
Parthenocissus tricuspidata.

10. 
Parthenocissus quinquefolia.

11. 
Ficus pumila.

12. 
Philodrendoscandes.

13. 
Nandina doméstica.

14. 
Lobularia maritima.

15. 
Evonymus fortunei.

Tipologies d'espècies vegetals:

La distribució de les plantes s'ha realitzat segons l' orientació de cada façana, i les incidències de sol i

ombra que tenen cadascuna. Un cop realitzat l'estudi de les ombres amb l'Ecotect, hem tret conclusions

molt positives que ens han permès organitzar espacialment les plantes seleccionades. No volíem una

col·locació de les plantes sense un sentit determinat, i amb les dades recopilades hem aconseguit una

distribució més real.

Segons el tipus de planta, la seva resistència al sol és diferent, distingint en tres grups de vegetació: la

que prefereix ombra, la que pot viure en semi-ombra, i la que resisteix be el sol.

D'aquesta forma, hem distribuït la vegetació al llarg de la façana amb colors diferents: hem observat quins

colors tenien les plantes realment i les hem implantat amb les seves pròpies tonalitats, per donar un aire

més realista de com quedaria un cop implantada la façana vegetal.

5.3.4 UBICACIÓ DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES D'ESPÈCIES VEGETALS

Evonymus japonicus mycrophyllum.

Lantana camara.

Lantana manteridensis.

Clerodendrum thamsoniae.

Plumbago auriculata.

Polygonum baldschuanicum. 

Hydrangea petiolaris.

Solanum jasminoides.

Carex oshimensis.

25. 
Buxussem perrirens.

26. 
Abelia grandiflora kaleidoscope.

27. 
Abelia x grandiflora.

28. 
Lonicera japonica halliana.

29. 
Lonicera caprofolium.

30. 
Thubergia grandiflora.

31. 
Bougainvillea spectabiles.

32. 
Fotinia x fraseri.

33. 
Rosa canina.

34. 
Allamanda cathartica.

35. 
Hoya carnosa.

36. 
Trachelespermum jasminoides.

37. 
Erigeron Karvinskianus.

38. 
Pittosporum tobira nana.

39. 
Passiflora.

40. 
Clematis spp.

41. 
Clematis vitalba.

42. 
Lathyrus odoratus.

43. 
Wisteria floribunda.

44. 
Campsis radican.

45. 
Pandoria jasminoides.

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

16. 

17. 

18. 

46. 
Padranea vicasolania.

47. 
Tecomaria Capensis.
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SECCIÓ FAÇANA VEGETAL

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ C-C'

DISTRIBUCIÓ I SISTEMA REG

ALÇAT FAÇANA

7

10

8

3

5

6

9

2

1

10

REG EXSUDANT

13

Llegenda

1. Escomesa General.

2. Sistema de Reg exsudant, per panells, amb

bomba. Aquest sistema de Reg intel·ligent (GPRS

VERDTICAL Telecontrol) permet activar-se quan

detecta humitats inferiors a la que necessitin les

plantes seleccionades. Quan detecta nivells

d'humitat inferiors s'activa. Això es realitza

mitjançant un sistema intel·ligent tecnològic via

web (veure imatge).

També, hem realitzat un sistema de recollida de

l'aigua pluvial gràcies a un sistema de bombes, que

a part d'impulsar l'aigua de l'escomesa, permetrà

impulsar també l'aigua de pluja recollida.

3. Fieltre Sintètic de geotextil de fibres 100%

poliester.

5. Poliestirè extruit, 40mm de gruix.

6. Cambra d'aire que permetrà la seva circulació.

7. Perfil d'alumini que forma part de l'estructura

Horitzontal.

8. Canal de recollida d'aigües pluvials de

140x150mm

9. GPRS VERDTICAL Telecontrol. Sistema de reg

intel·ligent via web.

10. Sistema de Reg exsudant.

11. Ancoratges d'acer inoxidable de 30mm x 27mm.

Cargolats al suport vertical cada 50cm.

13. Plantes seleccionades ja en període de

creixement extretes des de l'arrel.

14. Perfil d'alumini en V que formen els muntants

verticals de l'estructura principal de la façana verda.

15. Panells de PVC sobre l'estructura metàl.lica,

15mm d'espessor.

3
m

11

5.3.5 DETALLS TÈCNICS DE LA IMPLANTACIÓ DE LA FAÇANA VEGETAL

DISTRIBUCIÓ I SISTEMA REG

14
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5.3.6 PRESSUPOST I MANTENIMENT MUR ROGER DE LLÚRIA

5.3.6.1 PRESSUPOST

CAPÍTOL 1. ESTRUCTURA DE SUPORT

1.1 m2 Poliestirè extruït 14,74 €/ m2

1.900 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 40 mm d' espessor i
resistència a compressió >= 100 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2·K/w, amb la superfície llisa i amb
cant encadellat, col·locat amb fixacions mecàniques. Rejuntat a façana existent, eliminació de restes i neteja
final. Posada en obra de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. inclou replanteig, comprovacions i petits elements
necessaris per a la seva total execució. (25)

TOTAL = 28.000€

1.2 m2 Perfilaria d’alumini portant 25,40 €/ m2

1.900 m2 Subministrament i instal·lació d'elements necessaris per a la creació de la perfilaria en T d'alumini de
50x40x10mm cada 60cm, que serveixi de suport per a la resta de l'estructura del jardí vertical. Ancoratge
mecànic amb ancoratge de camisa 10x150 (10mm de diàmetre, càrrega permissible a tracció 200kg, càrrega
permissible a tallant 410kg) per a ancoratge de la perfilaria d'alumini cada 2,5ml. Elevació i situació de material
en façana mitjançant elevador de tisora.
Eliminació de restes i neteja final, posada en obra de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Inclou replanteig,
comprovacions i petits elements necessaris per a la seva total execució. (25)

TOTAL = 48.260€

1.3 m2 Panell PVC 50,52 €/ m2

1.900 m2 Subministrament i instal·lació sobre l'estructura metàl·lica existent de panells plàstics realitzats en PVC
escumat de 1,20 x 2,00 m i de 15 mm d' espessor, segellats entre si amb junta de silicona fungicida. Eliminació de
restes i neteja final, posada en obra de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Inclou replanteig, comprovacions i
petits elements necessaris per a la seva total execució. Li dona rigidesa i impermeabilitat a l'estructura. (25)

TOTAL = 95.988€

1.4 Làmina geotèxtil 11,33 €/ m2

1.900 m2 Geotèxtil de fibres 100% poliester de 200 g/m2, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb
posterior tractaments tèrmic. Inclou mà d'obra i mitjans auxiliar d' elevació. (iTEC)

TOTAL = 21.527€

1.5 ml Canals de recollida sobre finestres 20,98€/ml

118 mL Subministrament i instal·lació de canaleta de recollida d'aigües sobre finestres i altres buits existents a la
façana. Canal de 140x150mm fabricat en xapa plegada d'alumini. Càrrega de ruptura mínim 180N / mm2.
Resistència a la corrosió 1.800 hores de boira salina. Registrable mitjançant obertures practicables frontals de
500x75mm cada 500mm per a neteja i manteniment. Inclòs part proporcional d'ancoratges, tapes, segellats,
trobades laterals, trobades amb desguassos i ancoratges. Interior del canaló protegit amb reixa tipus Inclou
replanteig, comprovacions i petits elements necessaris per a la seva total execució. (25)

TOTAL = 2.475,65€

CAPÍTOL 2. AJARDINAMENT

2.1 m2 Plantació vertical Preu 66,32 €/ m2

1.900 m2 Subministrament i plantació sobre estructura existent per a jardí vertical d'espècies especials raó de 45
unitats / m2, seleccionades segons criteris específics de projecte. Inclou replanteig, comprovacions i elements
necessaris per a la seva total execució. (25)

TOTAL = 126.000€

CAPÍTOL 3. INSTALACIONS I CONTROL

SUBCAPÍTOL 3.1 REC DEL JARDÍ VERTICAL
3.1.1 ml Canonada Exsudant Preu 4,23 €/mL

408 mL Reg exsudant per panells, repartides cada 3 metres d'altura, connexió a la canonada general
d'alimentació del sector de reg, inclou peces d'unió. No inclou canonada general d'alimentació, ni els
automatismes ni controls. (25)

TOTAL = 1.725,84

3.1.2 ml Conducte de Polietilè PE 40 PN 4 DN=25 Preu 5,87 €/mL

14 mL Reg exsudant per panells, connexió a la canonada general d'alimentació del sector de reg. No inclou
canonada general d'alimentació, ni els automatismes i controls. (25)

TOTAL = 80,92€

3.1.3 ml Baixant de PVC de 50mm Preu 6,44 €/mL

102 mL Canonada de PVC d'evacuació (UNE EN1453-1) sèrie B, de 50 mm. de diàmetre, col·locada en
instal·lacions interiors de desguàs, inclosa part proporcional de demolició d'envans i la seva reparació per a la
seva instal·lació al costat dels baixants pluvials existent. (25)

TOTAL = 656,90€

3.1.4 UD Sensors d'humitat i vent 3.800€

1 UD Sistema de tele gestió del reg amb sensor d'humitat i de vent. no inclou quota mensual de seguiment.
(60€/m2).

TOTAL = 3.800€
IVA 21% = 65.702,87€

PREU TOTAL = 394.217,20€
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5.3.6.2 MANTENIMENT

El manteniment d’una façana amb un sistema d’hidroponia és més complexa que la resta de sistemes perquè
s’ha de trobar un equilibri entre totes les tipologies de plantes existents al fieltre sintètic, i  satisfer les seves
diferents necessitats  de conservació. Hem de pensar que una façana vegetal realitzada amb aquest sistema està
contínuament canviant les seves propietats, qualsevol canvi de variable o de temperatura pot causar àrees
massives de mortaldat, i s’han d’equilibrar amb un manteniment periòdic.

El manteniment d’un mur d’aquestes característiques s’ha de realitzar amb plataformes elevadores tipus tisora
degut a les seves dimensions, i amb operaris especialitzats que realitzin tasques de manteniment de les espècies
vegetals, el sistema de reg, de fertilització, de circulació d’aigua i els sistemes de drenatge.

Els principals problemes que ens podem trobar en el manteniment del murs vegetals hidropònics amb feltres es
poden classificar en:

A. PUTREFACCIÓ DE LES ARRELS

La putrefacció pot aparèixer en un mur hidropònic amb sistema de reg
exsudant si l’aigua no s’oxigena correctament en 4 dies. Deixant a les arrels
sense aigua oxigenada i provocant pèrdua de fulles, decoloració i
enrogiments. També s’ha de tenir en compte l’esterilització de les arrels i
fulles mortes que es putrefactin a l’interior, realitzant manteniments pro
actius i preventius, ja que aquests matèries mortes poden atreure insectes,
mosquits, mosques, o el Pythium*4 un dels més agressius e impossibles
d’eradicar.

En el cas d’infecció s’hauria de desinfectar tot el sistema fregant a mà i lleixiu, afegint aigua de l'aixeta, i la
desinfecció de l'aigua amb peròxid d'hidrogen (H2O2).

B. REGULACIÓ DEL PH I DE NUTRIENTS

El control del PH és molt important per un jardí vertical saludable, aquest ha d’estar comprés sempre entre 6,5 i
7 (PH bàsic) per que les arrels puguin absorbir correctament els nutrients necessaris per alimentar-se i créixer de
forma saludable. Si es troben en un PH àcid l’absorció d’aquests nutrients es fa més difícil per les plantes
existents i podrien morir per manca d’aliments. En el cas del sistema hidropònic el rang de pH ideal per al cultiu
és 5,8-6,8 (lleugerament àcid). És aconsellable fer proves del pH amb assiduïtat (cada dos setmanes).

Els cultius hidropònics són molt sensibles a les sals existents de la pluja, el reg, i les humitats. Encara que l’aigua
de reg també permet transportar els nutrients necessaris a la part superior de la façana gràcies a un sistema de
reg de bombeig, banyant les arrels en el seu descens i fent que la vegetació adquireixi aquests nutrients
directament des del suport natural de creixement.

Nutrients i macro nutrients principals:

- Nitrogen (N): Promou creixement vegetatiu.
- Fòsfor (P): Contribueix que les arrels siguin sanes i les flor floreixin.
- Potassi (K): És important per combatre les malalties i la resistència a les plagues
- Sofre (S): Contribueix a la salut i la millora de color de les fulles.

- Calci (Ca): Promou nou creixement de les arrel.
- Magnesi (Mg): Millora la producció d'aliments.

C. REGULACIÓ DE LA TEMPERATURA I DELS EQUIPS DE BOMBEIG

La quantitat d'oxigen dissolt en una solució de nutrients depèn de la temperatura de l'aigua. L'aigua freda per
exemple pot mantenir més oxigen dissolt. En canvi, amb un augment de 10 ° C a la temperatura de l’aigua les
necessitats d'oxigen del sistema d'arrels es duplicarà, mentre que la capacitat de transportar oxigen de la solució
es reduirà en més del 25%.
Per tant és un procés molt complicat pels tècnics de manteniment que han d’arribar al equilibri del sistema,
segons les necessitats de les plantes.

La falta d'oxigen es traduirà en un creixement lent, les deficiències de minerals i l'arrel de mort regressiva. La
manca d'oxigen posarà èmfasi en la planta, el que porta a un eventual atac per patògens oportunistes, com
sempre present a la Pythium putrefacció de l'arrel.

També s’ha de controlar la neteja dels dipòsits perquè no alterin la dinàmica del PH del mur. El color del dipòsit
també jugarà un paper important en les temperatures de l'aigua, i la seva absorció d’energia.

D. MITJANS AUXILIARS

Per la realització de les tasques de manteniment sembla que sigui
indispensable treballar amb mitjans auxiliars como plataformes
elevadores, grues o bastides. Però si incorporem mecanismes preventius
com per exemple la instal·lació a la planta coberta de una Góndola
(cistella amb un sistema de cablejats que permet ascendir per la pla
vertical de la façana a una o vàries persones) es pot evitar el
manteniment amb màquines d’elevació o amb persones que hagin de
treballar amb treballs verticals. Obtenint una disminució considerables
del cost del manteniment en aquest tipus de façanes vegetals amb
fieltres sintètics de grans dimensions.
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Il·lustració 24. EXEMPLE DE
DECOLORACIÓ I ENROGIMENT DE LES
PLANTES

Il·lustració 25. PLATAFORMA ELEVADORA
TIPUS TISORA AD 18m

*4 PYTHIUM: Són un grup de fongs radiculars. Proliferen amb una extrema facilitat podent ser la causa de pèrdues de les
nostres plantes.



PARET DE SOPORT

tub PE Ø20mm

desguàs

sifó opcional

opcional: passar reg per canal

mitjançant passamurs en canal

SITUACIÓ

POBLACIÓ

ALUMNES

Nº PLÀNOLESPECIFICACIÓ

HOTEL H10 BARCELONA. POBLE NOU.

BARCELONA

POSADA EN OBRA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

5.3.7 POSADA EN OBRA

A. INSTAL·LACIÓ DEL CANAL DE

RECOLLIDA D'AIGUA EN LA PARET DE

SUPORT

1. Presentar canal i donar pendent en cas que

fos necessari.

2. Realitzar un orifici en el canal per evacuar

l'aigua.

3. Instal·lació del desguàs.

4. Cargolar canal al suport vertical.

5. Segellar junta entre el canal i la paret de

suport.

6. Instal·lació de la bastida.

B. INSTAL·LAR EL MARC DEL LATERAL I

DE SERVEIS

1. Cargolar el marc lateral sobre la paret i

també l'embegut en canaleta.

2. Escollir si passar la canonada de reg per el

canal (amb passamurs) o per fora del marc.

3. Connectar el desguàs a la connexió ja

existent.

A

B

Una de les empreses que han participat al nostre projecte com és

VERDTICAL, ens va mostrar com és la posada en obra d'un dels

sistemes escollits; es tracta del tipus de façana vegetal amb un

suport de fieltre sintètic adherit a la paret de soport, similiar a l'

implantació de la façana de l'edifici Roger de Llúria.

Es tracta de la posada en obra d'una façana vegetal al Hotel H10

de Poble Nou, Barcelona.

Aquest document és un conjunt de fotografies proporcionades

gràcies a VERDTICAL S.L. que mostra les diferents fases de

muntatge.

C. DETALL JUNTA CANAL AMB PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA

14

7

2

11

C

Llegenda

1. Escomesa General.

2. Sistema de Reg amb bomba. Aquest sistema de

Reg intel·ligent (GPRS VERDTICAL Telecontrol)

permet activar-se quan detecta humitats inferiors a

la que necessitin les plantes seleccionades. Quan

detecta nivells d'humitat inferiors s'activa. Això es

realitza mitjançant un sistema intel·ligent tecnològic

via web (veure imatge).

També, hem realitzat un sistema de recollida de

l'aigua pluvial gràcies a un sistema de bombes, que

a part d'impulsar l'aigua de l'escomesa, permetrà

impulsar també l'aigua de pluja recollida.

3. Fieltre Sintètic.

5. Escuma de poliuretà 35kg/m3, 20mm.

6. Cambra d'aire. Que permetrà la seva circulació.

7. Perfil d'alumini que forma part de l'estructura.

8. Canal de recollida d'aigües pluvials.

9. GPRS VERDTICAL Telecontrol. Sistema de reg

intel·ligent via web.

10. Sistema de Reg exsudant.

11. Ancoratges d'acer inoxidable de 30mm x 27mm.

Cargolats al suport vertical cada 50cm.

13. Plantes seleccionades ja en període de

creixement extretes des de l'arrel.

14. Paret de soport.

15. Muntants verticals d'acer inoxidable en V que

formen l'estructura vertical.

10

8

15

15

3
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panells PRV2

panell superior

PRV2

Cargols

panell PRV2

marc llateral

cargols
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ALUMNES

Nº PLÀNOLESPECIFICACIÓ

HOTEL H10 BARCELONA. POBLE NOU.

BARCELONA

POSADA EN OBRA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

5.3.7 POSADA EN OBRA

C. INSTAL·LAR PANELLS

1. Presentar panell i realitzar els forats

travessant aquests fins a paret de suport.

2. Cargolar panell a paret de suport.

D. INSTAL·LACIÓ DEL ÚLTIM PANELL

1. Presentar l'últim panell.

2. Presentar ubicació marc lateral.

3. Retirar l'últim panell i cargolar al marc lateral

4. Cargolar últim panell sobre marc i sobre el

penúltim panell.

C

D

3

7

Llegenda

3. Fieltre Sintètic.

5. Escuma de poliuretà 35kg/m3, 20mm.

6. Cambra d'aire. Que permetrà la seva

circulació.

7. Perfil d'alumini que forma part de

l'estructura.

10. Sistema de Reg exsudant.

11. Ancoratges d'acer inoxidable de

30mm x 27mm. Cargolats al suport

vertical cada 50cm.

10

7
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microtub amb

regulador de caudal

cinta exhudant

tub de reg

conectat al programa

botxaca de plantació

panell superior

SITUACIÓ

POBLACIÓ

ALUMNES

Nº PLÀNOLESPECIFICACIÓ

HOTEL H10 BARCELONA. POBLE NOU.

BARCELONA

POSADA EN OBRA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

5.3.7 POSADA EN OBRA

E. INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE REG

1. Connectar el microtub a tub de reg

2. Inserir la cinta exsudant en el espai destinat

a aquesta finalitat.

3. Realitzar la prova de reg mantenint la

pressió en cada panell sobre els 0,8-1kg / cm²

de pressió.

4. Deixar el panell corectament amarat abans

de plantar.

E

F. COL.LOCACIÓ DE LES PLANTES

ESCOLLIDES

1. ES TRACATA D'ANAR COL.LOCANT LES

PLANTES SELECCIONADES

CORRECTAMENT, DE DALT A  BAIX.

DETALL DEL SISTEMA VIA WEB DE REG

DETALL DEL REG

7

8

Llegenda

1. Escomesa General.

2. Sistema de Reg amb bomba. Aquest sistema de

Reg intel·ligent (GPRS VERDTICAL Telecontrol)

permet activar-se quan detecta humitats inferiors a

la que necessitin les plantes seleccionades. Quan

detecta nivells d'humitat inferiors s'activa. Això es

realitza mitjançant un sistema intel·ligent tecnològic

via web (veure imatge).

També, hem realitzat un sistema de recollida de

l'aigua pluvial gràcies a un sistema de bombes, que

a part d'impulsar l'aigua de l'escomesa, permetrà

impulsar també l'aigua de pluja recollida.

3. Fieltre Sintètic.

5. Escuma de poliuretà 35kg/m3, 20mm.

6. Cambra d'aire. Que permetrà la seva circulació.

7. Perfil d'alumini que forma part de l'estructura.

8. Canal de recollida d'aigües pluvials.

9. GPRS VERDTICAL Telecontrol. Sistema de reg

intel·ligent via web.

10. Sistema de Reg exsudant.

11. Ancoratges d'acer inoxidable de 30mm x 27mm.

Cargolats al suport vertical cada 50cm.

13. Plantes seleccionades ja en període de

creixement extretes des de l'arrel.

2

9
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5.4 PROPOSTA D'INTERVENCIÓ FAÇANA HABITATGES MILITARS DEL CARRER WELINGTON

En aquesta segona façana la proposta és una façana vegetal contínua, però amb una combinació de dos
sistemes; elements modulars amb gabions metàl·lics de dimensions 1,00 x 0,50 x 0,10 replet de substrat de terra,
combinat amb un sistema de cablejats d'acer inoxidable on s'enfilaran les plantes en la seva etapa de creixement
recobrint finalment tota la façana. És un  sistema que considerem òptim i el seu acabat presenta una
homogeneïtzació de les diferents plantes.

Vam considerar adient aquest sistema ja que podem jugar una mica amb la col·locació dels gabions i dels
cablejats, ja que ens trobem amb una façana que fa cantonada.

5.4.1 INCIDÈNCIA SOLAR ECOTEC

Resultats de la radiació d’incidència solar diària a l’hivern; en Watts hora.

La gran sorpresa sobre l’ anàlisi de radiació solar a l' edifici dels habitatges militars del Carrer Wellington ha sigut
la radiació a l' hivern. Podem observar que a l' hivern (la cara més al Oest) posseeix nivells de quasi 3000Wh,
dades molt elevades per aquesta estació de l’any, i també resultats de 5400Wh en estiu. Podríem dir que es
tracta d’una zona molt afectada durant tot l’any ja que té unes mitges anuals de 3100Wh.

Podem dividir la façana Wellington en tres parts, que realitzem en vertical, al contrari que la de Roger de Llúria
que vam realitzar una divisió horitzontal. Finalment concloem que les radiacions en aquesta façana augmenten
conforme més ens apropem a l' Oest (fet que ja era previsible).

Resultats de la radiació d’incidència solar diària a l’estiu; en Watts hora.

La façana analitzada de l' edifici té tres zones, ja que fa cantonada, amb una divisió en vertical que varia segons
ens apropem al Nord.  Hem obtingut resultats molts característics a una de les seves cares, sorprenentment amb
resultats molt elevats a l' hivern, marcats amb una fletxa blanca a la imatge superior.

Sobre l’anàlisi  de radiació solar d’ aquesta façana que fa cantonada podríem dir que es pot dividir en dues parts
molt marcades. En primer lloc, la façana  orientada a Nord-oest  (rectangle en tons taronja i vermells de la imatge
posterior) podem observar una radiació de 4000 Wh de mitja diària durant tot l’any, sense grans diferències al
llarg de  tota la façana a causa de la seva orientació i per la massificació d' arbres del voltant.

Haurem de tenir en compte que a la part superior ens han sortit uns resultat de més de 5200 Wh, molt marcats
als primers 1,5 metres de la façana. La part que està orientada més cap a l' Oest, on a la imatge separem amb
una línia groga, té més incidència solar, amb una diferència entre una part i l'altre de més de 1200 Wh.

Resultats anuals, realitzant una mitja diària d’incidència solar:

Il·lustració 26. EXEMPLE DE SISTEMA DE GABIÓ COMBINAT AMB
CABLEJAT. BAR ESTRELLA DAMM DE MONTJUÏC. BARCELONA

Il·lustració 28. INCIDÈNCIA SOLAR. FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA.

Il·lustració 29. INCIDÈNCIA SOLAR. FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA.

Il·lustració 27.INCIDÈNCIA SOLAR. FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA.

Il·lustració 30. INCIDÈNCIA SOLAR. FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA.
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5.4.2 CÀLCUL DELS PARÀMETRES CARACTERÍSTICS DE L' ENVOLUPANT. TRANSMITÀNCIA TÈRMICA.

TANCAMENT EN CONTACTE AMB L'AIRE EXTERIOR ACTUAL

Aquest càlcul és aplicable a la part opaca de tots els tancament en contacte amb
l'aire exterior tals com murs de façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire
exterior.

La transmitància tèrmica U (W/m2·K) ve donada per la següent expressió:

Sent Rt = Resistència tèrmica total del component constructiu (m2·K/W).

La resistència tèrmica total Rt d'un component constituït per capes tèrmicament homogènies es calcula:

Sent R1, R2,...Rn = Les resistències tèrmiques de cada capa definides segons fórmula següent (m2·K/W).

Rsi y Rse = Les resistències tèrmiques superficials corresponents a l'aire interior i exterior respectivament,
tomades de la Taula 1 d'acord a la posició del tancament, direcció del flux de calor i la seva situació en l'edifici
(m2·K/W).

La resistència tèrmica d'una capa tèrmicament homogènia ve definida per l'expressió:

Sent e = l'espessor de la capa (m).

λ = la conductivitat tèrmica de disseny del material que composa la capa, que es pot calcular a partir dels valors
tèrmics declarats segon la norma UNE-EN 10456:2012.

Acabat de guix:

Aïllament tèrmic de poliestirè expandit:

Maó massís de 30 x 15 x 55 cm:

Morter de cal:

R1 = 0,02 m/0,57W/m·K = 0,035 m2·K/W. R2 = 0,05 m/0,38W/m·K = 0,132 m2·K/W.

R3 = 0,50 m/0,85W/m·K = 0,588 m2·K/W. R4 = 0,03 m/1,3W/m·K = 0,023 m2·K/W

RT = 0,04 + 0,035 + 0,132 + 0,588 + 0,023 + 0,13 = 0,948m2·K/W.

U = 1 / 0,948 m2·K/W = 1,055 W/ m2·K.
Il·lustració 31. SECCIÓ FACANA
HABITATGES MILITARS
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Com en el cas anterior, calcularem la transmitància tèrmica de la façana amb l' incorporació de la simulació d'una
façana vegetal. En aquest cas la transmitància tèrmica actual és de 1,055 W/ m2·K, les característiques
específiques de l' element constructiu, depèn de la conductivitat tèrmica i la geometria dels materials que lo
composen, així com la radiació tèrmica i convecció de les superfícies de l'element.

Aquest mur perd per hora, per cada metre quadrat de superfície i per cada grau de diferència de temperatura
entre l'interior i l'exterior una quantitat de calor de 1,055 Watts.

Realitzem el càlcul corresponent amb "façana vegetal":

Seria una càmera d'aire lleugerament ventilada, ja que no existeix un dispositiu per al flux d'aire limitat des de
l'ambient exterior però amb obertures dins dels rangs establerts.

La resistència tèrmica d'una càmera d'aire lleugerament ventila es la meitat dels valors de la Taula 2.

Per tant ja que hem considerat la càmera d'aire de e = 2 cm.

Panell de fusta frondosa de pes mig:

Com en els càlculs realitzats amb la façana anterior, hem millorat la transmitància tèrmica, així doncs, l'efecte
d'aïllament tèrmic de l'element és major i la pèrdua de calor de l'element es menor.

R2 = 0,085 m2·K/W

R3 = 0,015 m/0,18 W/m·K = 0,83 m2·K/W.

RT = 0,04 + 0,035 + 0,132 + 0,588 + 0,023 + 0,085 + 0,083 + 0,13 = 1,16 m2·K/W.

U = 1 / 1,16 m2·K/W = 0,862 W/ m2·K.
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5.4.3 ANÀLISI DE L'ESPAI: ESTRUCUTRA FÍSICA

Explicació de l'espai:

En aquest apartat es mostra la superfície on realitzarem l'implantació de la façana vegetal. Per

poder veure tota la làmina espacial, i tenir un espai visual que mostra la magnitud de l' implantació.

En la façana dels Habitatges Militars hem decidit no actuar a la seva totalitat, sinó que la fraccionem

en vertical: com es mostra posteriorment en l'estudi de les ombres. Tenim una distribució

energètica molt marcada verticalment, i en conseqüència una situació de les plantes també lligades

a aquesta verticalitat.

A més, aquest sistema de gabions i plantes enfiladisses, no ens permet una implantació amb tanta

llibertat com l'utilitzat a l'edifici Roger de Llúria.

Per aquests motius, i tenint en compte que només utilitzem un 75% de la façana, obtenim un

resultat de 442m2 de façana verda implantada als habitatges del carrer Wellington.
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5.4.4 UBICACIÓ DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES D'ESPÈCIES VEGETALS

1. 
Jasminum nudiflorum.

2. 
Jasminum azorium.

3. 
Jasminum mesnyi.

4. 
Jasminum officinalis.

5. 
Jasminum Plyanthum.

6. 
Hedera helix.

7. 
Hedera canarlensis.

8. 
Hedera calchica.

9. 
Parthenocissus tricuspidata.

10. 
Parthenocissus quinquefolia.

11. 
Ficus pumila.

12. 
Philodrendoscandes.

13. 
Nandina doméstica.

14. 
Lobularia maritima.

15. 
Evonymus fortunei.

Tipologies d'espècies vegetals:

Evonymus japonicus mycrophyllum.

Lantana camara.

Lantana manteridensis.

Clerodendrum thamsoniae.

Plumbago auriculata.

Polygonum baldschuanicum. 

Hydrangea petiolaris.

Solanum jasminoides.

Carex oshimensis.

25. 
Buxussem perrirens.

26. 
Abelia grandiflora kaleidoscope.

27. 
Abelia x grandiflora.

28. 
Lonicera japonica halliana.

29. 
Lonicera caprofolium.

30. 
Thubergia grandiflora.

31. 
Bougainvillea spectabiles.

32. 
Fotinia x fraseri.

33. 
Rosa canina.

34. 
Allamanda cathartica.

35. 
Hoya carnosa.

36. 
Trachelespermum jasminoides.

37. 
Erigeron Karvinskianus.

38. 
Pittosporum tobira nana.

39. 
Passiflora.

40. 
Clematis spp.

41. 
Clematis vitalba.

42. 
Lathyrus odoratus.

43. 
Wisteria floribunda.

44. 
Campsis radican.

45. 
Pandoria jasminoides.

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

16. 

17. 

18. 

46. 
Padranea vicasolania.

47. 
Tecomaria Capensis.

La distribució de les plantes s'ha realitzat segons l' orientació de cada façana, i les hores de sol i ombra

que tenen cadascuna. Un cop realitzat l'estudi de les ombres amb l'Ecotect, hem tret conclusions molt

positives que ens han permès organitzar espacialment les plantes seleccionades. No volíem una col·locació

de les plantes sense un sentit determinat.

Segons el tipus de planta, la seva resistència al sol és diferent, distingint en tres grups de vegetació: les

que prefereixen ombra, les que viuem millor a semi-ombra, i les que resisteixen el sol.

D'aquesta forma, hem distribuït la vegetació al llarg de la façana amb colors diferents: hem observat quins

colors tenien les plantes realment i les hem implantat amb els seves pròpies tonalitats, per donar un aire

més realista de com quedaria un cop implantada la façana vegetal.
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SECCIÓ DE LA FAÇANA VEGETAL

Llegenda

1. Escomesa General

2. Sistema de Reg per degoteig, amb bomba. Aquest

sistema de Reg intel·ligent (GPRS VERDTICAL Telecontrol)

permet activar-se quan detecta humitats inferiors a la que

necessitin les plantes seleccionades. Quan detecta nivells

d'humitat inferiors s'activa. Això es realitza mitjançant un

sistema intel·ligent tecnològic via web (veure imatge).

També, hem realitzat un sistema de recollida de l'aigua

pluvial gràcies a un sistema de bombes, que a part

d'impulsar l'aigua de l'escomesa, permetrà impulsar també

l'aigua de pluja recollida.

3. Plantes enfiladisses escollides.

4. Suport de les plantes amb malla d'acer inoxidable de 1,8

mm de diàmetre i cargols d'acer inoxidable 3'n.12. A l'

estructura de les plantes enfiladisses hi ha ancoratges de

cargols d'acer inoxidable de diàmetre 22mm i alçada

42mm.

5. Suport dels gabions i malles amb perfils d'acer

100kg/m2, amb dimensions de 1,00x0,50x0,10m.

6. Substrat de terra pe a la plantació de les plantes

enfiladisses.

7. Sac de geotèxtil per a contenir el substrat.

9. Sistema de Reg per degoteig, obertures cada 30cm.

11. Escuma de poliestirè, 20mm.

12. Cambra d'aire. Que permetrà la seva circulació.

13. Perfil d'alumini que forma part de la estructura.

14. Canal de recollida d'aigües pluvials.

15. GPRS VERDTICAL Telecontrol reg intel·ligent via web.

16. Canonada de reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,

fixada amb piquetes col.locades cada 5 metres.

17. Ancoratges d'acer inoxidable de 30mm x 27 cargolats

al suport vertical cada 50cm.

SECCIÓ A-A'

1

2

9

7

17

4

5

3

15

14

13

11

12

15

16

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ C-C'

DETALL DE LA FIXACIÓ

0,30m

ALÇAT FAÇANA VEGETAL ESTRUCTURA

6

La malla metàl·lica ha de tenir

un tractament anticorrosiu de

zinc i alumini per protegir de

la corrosió de l'exterior. La

resistència  del gabió anirà en

funció de l'obertura de la

malla, que normalment és de

50x50 mm. Les unions entre

les diferents cares del gabió

es duen a terme mitjançant

grapes de filferro d'alta

resistència  de 3 mm

d'espessor.  També es

col·loquen uns tensors de

filferro galvanitzat  de 4 mm,

que serveixen per vincular les

cares i evitar les deformacions

proporcionant  compacitat al

gabió. Les grapes permeten

acoblar els panells del gabió

entre sí.

Imatge A

Imatge A

5.4.5 DETALLS TÈCNICS DE LA IMPLANTACIÓ DE LA FAÇANA VEGETAL
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5.4.6 PRESSUPOST I MANTENIMENT HABITATGES WELLINGTON

5.4.6.1 PRESSUPOST

CAPÍTOL 1. ESTRUCTURA DE SUPORT

1.1 m2 Perfilaria d’acer galvanitzat 25,40 €/ m2

442 m2 Subjecció dels gabions als paraments verticals mitjançant perfilaria galvanitzada de 3 mm i 300cm de
llarg fixat amb accessoris metàl·lics. Elevació i situació de material a la façana amb andamis. Eliminació de restes i
neteja final, part proporcional de mitjans d’elevació i mitjans auxiliars. Inclou replanteig, comprovacions i
elements necessaris per la seva execució.

TOTAL = 11.226,80 €

1.2 m2 Suport per enfiladisses 28,75 €/ m2

261,80 m2 Subministrament i instal·lació de suport per enfiladisses amb la tècnica de “cordes tibades” format per
cable d’acer inoxidable de 1,8 mm de diàmetre, incloent tensors d’acer inoxidable i cargols ancorats amb resines
amb repercussió per m2. Elevació o situació de material a la façana mitjançant sistema elevador de tisores.
Eliminació de restes i neteja final, part proporcional de mitjans auxiliars. Inclou replanteig, comprovacions i
elements necessaris per la seva total execució.

TOTAL = 7.526,75€

1.3 m2 Gabions 287,04 €/ m2

80 m2 Subministrament i instal·lació del conjunt dels gabions de dimensions 1,00 x 0,50 x 0,10 m, construïts al
viver mitjançant enreixat de filferro electrosoldat amb resistència a la corrosió de 3.104 hores en exposició a
boira salina segons DIN EN ISO. Muntat amb unions rapides. Inclou el subministrament i la col·locació de la malla
geotèxtil a l’interior del gabió. Substrat orgànic de terra vegetal. Sembra d’espècies vegetals plantades al viver:
Parthenocissus tricuspidata, Ficus pumila, Hedera helix, Jasminum nodiflorum, Lobularia marítima, Lantana
camara, Plumbago auriculata, Solanum jasminoides, Carex oshimensiss, Abelia x grandiflora, Fotinia x frasere,
etc.

TOTAL = 2.296,32€

CAPÍTOL 2. INSTALACIONS I CONTROL

SUBCAPÍTOL 2.1 REC DEL JARDÍ VERTICAL
2.1.1 m2 Sistema de rec del jardí vertical 4,32 €/ m2

80 m2 Subministrament i muntatge de sistema de reg per a paret vegetal format per canonades principals
d'alimentació de diàmetre 32 mm aptes per aigües reciclades. Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoteig auto compensat integrats cada 30 cm, instal·lats superficialment i fixada amb piquetes
col·locades cada 5 m. Aptes per aigües reciclades o equivalents. Inclou muntatge, connexió a la xarxa i part
proporcional d'accessoris. Eliminació de restes i neteja final, part proporcional de mitjans d’elevació i mitjans
auxiliars. Inclou replanteig, comprovacions i elements necessaris per la seva execució.

TOTAL = 345,60€

2.1.2 Sensors d'humitat i vent 3.800€

Sistema de telegestió del reg amb sensor d'humitat i de vent. no inclou quota mensual de seguiment. (60€/m2).
TOTAL = 3.800€

IVA 21% = 5.291,05€

PREU TOTAL = 30.486,52€

5.4.6.2 MANTENIMENT

El tipus de manteniment que requereix un sistema amb gabions és mínim. Es tracta de realitzar revisions
periòdiques de les instal·lacions de reg, estructura i materials sense oblidar les podes eventuals que tot jardí,
sigui o no vertical, necessita. S’acostuma a utilitzar plantes de baix manteniment per aquest tipus de façanes, o
plantes autòctones que disminueixen encara més l’assiduïtat del manteniment. A més no és necessària la
participació d’un expert en jardineria vertical, qualsevol amb coneixements de jardineria pot realitzar feines de
manteniment en aquest sistema.

D’altra banda, hem utilitzat un sistema de reg autosuficient i automatitzat que funciona per telecontrol de
VERDTICAL i que requereix una inspecció visual i un control mínim.

Podríem dir llavors que es tracta d’un manteniment de baix cost, encara que s’hagi de realitzar amb plataformes
elevadores, i elements auxiliars. En el cas dels Habitatges Militars del carrer Wellington utilitzaríem plataformes
Diesel tipus tisora de 18m d’alçada amb un cost pròxim als 72€/dia.

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
D'EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA UPF



SITUACIÓ

POBLACIÓ

ALUMNES

Nº PLÀNOLESPECIFICACIÓ

COMEXI GROUP

RIUDELLOTS DE LA SELVA. GIRONA

POSADA EN OBRA

ELENA RUIZ

JAVIER TURRILLO

5.4.7 POSADA EN OBRA

5

3

8

11

9

A. INSTAL·LACIÓ DE TOTA LA ESTRUCTURA

En aquest exemple de posada en obra de l'edifici COMEXI GROUP de Girona, l'implantació de l' estructura la marcarà el propi sistema de manteniment, i la

seva estructura, així com les passareles.

Però a un sistema convencional sempre hem de col·locar una estructura adherida al suport vertical existent, composada de muntants verticals, ancoratges

d'acer inoxidable i cargols; com es pot veure al gràfic.

B. COL.LOCACIÓ DELS GABIONS METÀL.LICS

Com podem veure a les imatges, hem d'utilitzar maquinària, i plataformes tipus tissora per la correcta col.locació dels gabions als seus ancoratges.

Llegenda

3. Suport dels gabions i malles amb perfils d'acer

100kg/m2.

4. Substrat de terra per a la plantació de les

plantes.

5. Sac de geotèxtil per a contenir el substrat.

8. Perfil d'alumini que forma part de la estructura.

9. Canal de recollida d'aigües pluvials.

11. Ancoratges d'acer inoxidable de 30mm x

27mm, situats cada 50cm.

A

4
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5.4.7 POSADA EN OBRA

C. INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE REG

1. Connectar el microtub a tub de reg.

2. Realitzar prova de reg mantenint la pressió en cada panell sobre els 0,8-1kg / cm² de pressió.

3. Deixar el panell amarrat abans de plantar.

D. COL.LOCACIÓ DE LES PLANTES ESCOLLIDES

1. ES TRACATA D'ANAR COL.LOCANT LES PLANTES SELECCIONADES.

A les imtages podem veure com es col.loquen les plantes enfiladisses que ja han crescut, entre la propia estructura de malles.

DETALL DEL SISTEMA VIA WEB DE REG VERDTICAL

Aquest sistema de Reg intel·ligent (GPRS VERDTICAL

Telecontrol) permet activar-se quan detecta humitats inferiors

a la que necessitin les plantes seleccionades. Quan detecta

nivells d'humitat inferiors s'activa. Això es realitza mitjançant

un sistema intel·ligent tecnològic via web (veure imatge).

Llegenda

1. Plantes enfiladisses.

2. Suport de les plantes amb malla d'acer inoxidable de

3 mm de diàmetre i cargols d'acer inoxidable 3'n.12. A

l'estructura de les plantes enfiladisses hi ha ancoratges

de cargols d'acer inoxidable de diàmetre 22mm i

d'alçada 42mm.

4. Substrat de terra per a la plantació de les plantes

enfiladisses.

10. GPRS VERDTICAL Telecontrol reg intel·ligent via

web.

1

2

4

10
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6. CONCLUSIONS

Amb la realització d'aquet Treball de Fi de Grau hem conegut una manera nova més eficient per a protegir
façanes que hagin de ser rehabilitades, ja que al llarg de tota la carrera hem pogut estudiar diferents tipologies
de murs, cobertes i façanes però cap s' assemblava a res d'aquest tipus. És una bona idea alhora de realitzar
tasques de rehabilitació d' una façana en mal estat, ja que apart de donar un acabat diferent aportem una sèrie
de característiques físiques, tècniques i ambientals importants.

La recerca no ha estat fàcil ja que no hi ha una distribució específica de les tipologies de façanes vegetals que
existeixen, si no que cada cop van sorgint més empreses que es volen dedicar a aquest sector i que patenten el
seu propi sistema constructiu esmentant el seus beneficis. Potser més endavant es poden especular unes normes
que especifiquin quin sistema és més adient segons el sistema constructiu de la façana existent, orientacions,
característiques ambientals, etc. però de moment és un sector que està encara per descobrir, i que nosaltres l'
hem pogut conèixer una mica de més a prop.

No obstant, vam finalitzar la nostra recerca realitzant nosaltres mateixos un esquema explicatiu de les diferent
tipologies de façanes vegetals que segons les nostres visites de façanes existents, informació i visites a les
pàgines comercials que es dediquen a això varem contrastar. Vam centrant-nos especialment en els jardins
verticals, que es poden implantar a la posterior realització de la façana, no en els murs vegetals, que són més
semblants a lo que podria ser una coberta vegetal. Cada tipologia esmentada té els seus beneficis i inconvenients
en menor o major proporció, però totes guanyen en els beneficis ambientals i socials que ens poden
proporcionar.

Amb tot lo anteriorment esmentat el que hem après és a fer una recol·lecta de tota l' informació estreta
d'articles, treballs, tesis i pàgines webs i amb criteri propi explicar lo que creiem més adient i amb més veracitat
segons assaigs, entre d'altres dates.

Quan varem fer la selecció de les façanes escollides vam considerar un factor molt important l' incidència solar a
la que estaven exposades les façanes i per això ens vam declinar per fer ús del programa ECOTECT 2011. Aquest
programa ens ha permès fer una vista 3D de tot el campus Ciutadella amb les seves orientacions reals mostrant-
nos amb un vídeo i fotografies les incidències solar a l' estiu i a l' hivern i els nivells de radiació màxims i mínims.
Creiem que podria ser un programa molt útil per a realitzar el projecte de façanes d'aquest tipus ja que ha
nosaltres ens ha servit de gran ajuda i hem après a utilitzar-ho correctament.

No obstant, podem dir que els punts claus a tenir en compte en una façana vegetals son pensar que el sistema
que realitzem ha de ser una pell més per a l'edificació i no pas com una solució jardinera, utilitzem la vegetació i
el medi de cultiu com un ens similar a la pell humana, que respira, transpira i manté la temperatura. Això té a
veure amb el número de plantes, ja que podrà afectar a aquesta pell, per això creiem adients unes 50 plantes per
metre quadrat.

Un altre punt important seria pensar sèriament amb la gestió de l'aigua, pensar en sistemes de re aprofitament
d'aigua de pluja i fer un control amb sondes d'humitat per regular el punt òptim trobant l'equilibri entre baix
consum, hidratació i inèrcia tèrmica.

Gràcies als càlculs de l'envolupant i parlant amb l'empresa VERDTICAL que ens va explicar com podríem fer els
càlcul per adaptar-los a la nostra façana vegetals vam poder comprovar amb dades quant millora la
transmitància de les façanes, encara que s' haurien de realitzar més proves amb situacions reals.

Per finalitzar la nostra conclusió i analitzant total l' informació recopilada, incloent el manteniment que nosaltres
hem vist oportú i el pressupost que més o menys es podria apropar a la proposta que hem projectat, pensem
que les façanes vegetals encara estan en fase de desenvolupament, ja que hi ha poques dades específiques de
façanes vegetals realitzades que la comparativa de pressupost amb beneficis energètics suposin un punt clau per
a reduir costos de refrigeració o climatització dels edificis. Segons el nostre parer, es realitzen més per
especificacions físiques i per un prestigi d 'algunes marques comercials, ja que els pioners en incorporar façanes
vegetals són hotels.

Els alts costos dels materials emprats i els sistemes utilitzats fan que econòmicament el punt d'inflexió es trobi a
un període molt llarg de temps i que encara no tinguem dades registrades. També dependrà de quin és el
sistema utilitzats de façana vegetal, ja que pot haver-hi una gran diferència entre els que són més senzills, fins als
que són més complexos relativament. A tot el que hem esmentat, a més, li hem de sumar el manteniment
necessari i l'augment que suposaria en el preu final.

En lo que podem estar d'acord totalment són en els beneficis socials que ens poden proporcionar, ja que no
queda dubte que tots necessitem d'espais verds per relaxar-nos, per sentir un aire més fresc, o per simplement
gaudir una mica de la natura, ja que el viure a les ciutats sembla que ens està condicionant. Les façanes vegetals
poden ajudar a mitigar el canvi climàtic i l'illa de calor, dos beneficis importants que considerem que
rehabilitacions d'aquest tipus poden contribuir en positiu.

Si analitzem els objectius que ens vàrem proposar al principi, podem dir que hem entès gran part d'aquest,
excepte el que parlem del pressupost final que suposaria una façana d'aquest tipus, ja que no hi ha preus
comercials i cada empresa té el seu propi sistema i en relació a això, els seus propis preus.

Encara queda molt per descobrir i nous mètodes per emprar en les façanes vegetals i un llarg recorregut per a
descobrir nous sistemes. Ajudes i subvencions poden ser bones iniciatives per començar aquest camí
d'investigació, que encara si es viables o no, ho estem fent pensant en el bé comú
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8. ANNEXOS
8.1 ENQUESTA

TEST DE L'ESTUDI DE FAÇANES VEGETALS

(PENSA EN VERD)

RESPONGUEU AMB UNA CREU:

1. CONEIXIES EL MOTIU DE LA CONSTRUCCIÓ D'AQUEST TIPUS DE FAÇANES?

2     SI                                         NO

2. HA MILLORAT L'ESTÈTICA DE LA FAÇANA?

GENS                   UNA MICA BASTANT                    MOLT

3. COM CREUS QUE HA MILLORAT LA FAÇANA A NIVELL ACÚSTICS?

GENS UNA MICA BASTANT                    MOLT

4. I A NIVELL DE CONFORT TÈRMIC?

GENS                   UNA MICA BASTANT                    MOLT

5. CREUS QUE HI HA HAGUT UNA DISMINUCIÓ EN LES TEVES FACTURES?

GENS                   UNA MICA BASTANT                    MOLT

6. ACONSELLARIES AQUEST TIPUS DE FAÇANA?

GENS UNA MICA BASTANT                    MOLT

7. HA TINGUT UN AUGMENT DE INSECTES? (ABELLES, FORMIGUES, CUCS, MOSQUES,  MOSQUITS, ETC)

GENS                   UNA MICA BASTANT                    MOLT

8. DE L'1 AL 5, ¿COM CALIFICARIES EL MANTENIMENT QUE NECESSITA?DE LES FAÇANES (El factor d'escala

augmenta segons el grau de satisfacció)

1                   2 3 4                      5

EN CAS DE HAVER RESPOST UN 1 O UN 2 ESPECIFIQUEU EL MOTIU:

ECONÒMIC                 COMPLEX                    FREQÜENT

9. ELS VEGETALS ABSORVEIXEN LES EMISIONS DE DIÒXID DE CARBONI (CO2)  I ABSORVEIXEN GRAN PART DE

LES PARTÍCULES DE L'AIRE. HA NOTAT UN AUGMENT DE LA QUALITAT DE L'AIRE EXTERIOR?

GENS                   UNA MICA BASTANT                    MOLT

10. COM CREUS QUE AFECTA A NIVELL ENERGÈTIC SOBRE LA FAÇANA ANTIGA.

GENS                   UNA MICA BASTANT                    MOLT

11. CREUS QUE LA FAÇANA HA MILLORAT GLOBALMENT?

GENS                   UNA MICA BASTANT                    MOLT

OPINIONS:

12. AVANTATGES:

13. INCONVENIENTS:

14. PROPOSTES DE MILLORA DE LA FAÇANA:

IMPLANTACIÓ DE MURS VERDS A FAÇANES
D'EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA UPF
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8.2 DA DB-HE / 1. Documento de Apoyo al Documento Bàsico DB-HE Ahorro de energía
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8.3 Detalles técnicos constructivos de la PARED VEGETAL BABYLON
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8.4 APARTAT EN ANGLÈS CORRESPONÈN AL MÍNIM 30% DEL TREBALL:

SUMMARY

In this dissertation Project we will establish a proposal of intervention for green walls or gardens in different
facades of the Campus of the University PompeuFabra (UPF); in the campus in PobleNou, Ciutadellai Mar.

In the first part of this project we have focused our working in understanding the concept of a vegetable façade,
as it was unknown to us. It is crucial to understand every detail of this concept in order to be able to use it
practically, also analysing the benefits that implanting one can offer.

In order to complement the previous part, we will conduct a thorough research of the different types of
vegetable facades that exist until the moment, also explaining their most important characteristics.

The methodology used was conducting research to know the existing facades in Barcelona, looking about
information about its construction and explaining the different construction systems used in each case. With this
information, we have executed a comparison between how the green facades were initially and how they have
been working until now, also which systems are most effective, why these have been implemented, and which
problems they might have presented through time.

Furthermore, we have identified the facades in which we will focus on in our study, which have been proposed
by the UPF in the different campuses as a possible implantation of green solutions, explaining its location, its
background, the elevated plans, and always drawing out its sections.

Once the previous task is completed, which we consider very important to establish our decision making, we
have conducted an analysis of the weather in Barcelona, including temperature, rainfalls, humidity, salinity etc.
This section is also crucial as it alters the choice of vegetation to use.

Once the facades in which we propose to implement the vegetable facades are chosen, we have recorded the
different intervention proposals, considering from solar incidence to the design requirements, the watering
systems have been defined, and even the election of the most appropriate plants.

Finally, we have concluded on several decisions in order to assay the validity of this type of facades, along with
its advantages and disadvantages.

1. INTRODUCTION

Our society should feel the need to change methodology, it simply should generate green mass, rehabilitate
buildings including renewable energies, living from recycling and not only extracting, achieving short-distance
transportation by bicycle and long-distance by public transport or even electric cars (polluting should be a reason
for social neglect rather than prestige). We should try to obtain materials from the closest place possible.

The latest technologies have allowed us to create a green city: to think and to live green. We can try to consider a
building as if it was a tree, basing it simply in that the structure of the building represents its trunk of hard wood
and the rest is the skin, and the leaves interact and coexists with the tree.

A forest city doesn’t lose vegetation as the plants cover the grey surface, the top of the buildings, having what
they call plant roofing and the walls covered in vegetable facades or with vertical gardening, achieving aesthetic
beautification and an alternative system for the energetic efficiency of the building.

We have arrived to a point in which living in a city or in places where there is massification of people conditions
us when trying to enjoy green areas, breathe a fresher air, or when trying to see different types of flowers, being
able to smell them, of knowing them and living in close contact to all the beneficial effects of living surrounded
by nature.

We believe that some people even find nature disturbing, as they are so used to living in a world full or artificial
creations that when in a park they find bees annoying, or mosquitoes, basically, they find it annoying because we
are used to another reality that is totally different. We only find the motivation to act locally when it affects us
personally; what we are trying to get through with this, told from a practical point of view, is that we quit using
too much energy when the price of Kw/h is raised, or we stop driving our car because the price for petrol reaches
an unattainable level for us. We act entirely according to our economy.

We think that promoting green construction not only concerns the building’s totality but we also consider the
population’s needs and that, step-by-step, maybe even by accident, we are losing something. These initiatives,
maybe without being the most economic can offer a common good, both for us, and for nature.

In this project, our priority will be to analyse what will be the most bio-climatically appropriate, and analysing the
most economic at the same time. To have an alternative to protect the facades from global warming having in
mind the profits for everyone. Being that the horizontal spaces are packed already, we will construct vertically,
with vertical gardening and vegetable facades.

3. VEGETABLE FACADES AND/OR GREEN WALLS

3.1 DEFINITION

Vegetable facades represent a similar concept to plant roofings, but adapted to vertical walls. The facades
occupy a significant amount of surface in buildings, therefore, the insertion of vegetable facades presents colour
and diversity at the same time as it provides benefits towards biodiversity, energetic efficiency of buildings and
improvements of the urban environment; reducing atmospheric pollution and absorbing noise. This typology of
facades provides benefits if it contains the necessary saving systems for water and energy.
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On the other hand, it allows for a reduction in wind speed which comes in direct contact with the façade, it
avoids cooling, contact with rainfall, solar radiation etc. This avoids the deterioration of the materials used in the
construction so at the same time it increases its durability. This is considered as a heat insulator, and it works
differently in winter and summer.

The objective of this project is to achieve the environmental benefits integrating vegetation in constructions. This
is why we intend to use a system of a ventilated vegetable façade that can improve considerably the bioclimatic
effects in buildings, and in a sustainable way reducing levels of CO2 in the atmosphere. In other words, we will
use these facades as an instrumental technique to increase the green surfaces in the city, allowing to a design in
our surroundings that promotes energy saving and that can answer to the specific environmental conditions.

Several techniques exist to achieve and maintain the growth of plants in a vertical position, allowing its
adaptation to different extensions and shapes of walls. Not all types of plants can be cultivated on a vegetable
wall; it is compulsory that they have the capacity of growing and adapting to living in a vertical position. In
addition to this, to be able to select a type of plant many other things must be considered: climate, water
availability, specific orientation of the façade in relation to sunlight, nutrient requirements, etc. The best option
is the species that have the capacity to live indigenously, as they will be the best adapted to the setting as they
have evolved in this type of situation.

The green wall contains some of the elements which we could identify in a green deck, like: impermeable
material, a substrate (with different thicknesses), a watering system and diversity in vegetation. The green wall is
a constructive system which is anchored to the façade and it integrates its configuration to the vegetation like a
normal component. Thus, it is similar to a plant covering of roofs, despite that the substrate is found in a vertical
position. A good example of a green wall would be the building of CaixaFórum, in Madrid.

A vertical garden, on the other hand, is an independent structure from the façade. The vegetation is organized
through gardenings and/or systems of modules that successively form a green vertical element. Precisely, the
differentiating factors between a vertical garden and a green wall are two: first, the horizontal anchoring and
secondly, that this structure usually covers a wider space. This type of system is a solution which presents an
intensive piece of vegetation in a vertical sense and in situations where there’s no support structure.

With all this, we must say that there are different typologies and varieties when incorporating these structures,
which we will explain further on.

As we increase our population the demand for land increases too, leading to constructions, but there is also a
demand for land to enjoy green spaces.

3.2 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

3.2.1 THE THEY WE ACT IN THE DIFFERENT SEASONS

SUMMER: such a surrounding would act as an organic isolator, protecting the over heating, produving fresh
breezes around the buildings and providing natural ventilation. The vegetation would intercept the solar rays
before they would generate temperature fluctuations inside, blocking direct radiation on the façade, acting like

an element that gives shadow. This way the temperature inside is kept lower, reducing down to five degrees the
normal temperature.

WINTER: These systems would present optimum protection from wind and humidity, plus it would contribute to
keeping constant the temperature in the building’s surroundings. The heat flow is inverted in relation to the
summer season, as it flows from inside towards the outside. The green façade retains this heat, preventing it
from cooling down.

Studies conducted in the University of Lleida present the results shown in Table 1. Two cubicles were compared,
being identical in their structural composition, and the only difference between both was the incorporation in
one of them of a double vegetative skin.

3.2.2 BENEFITS FOR THE BUILDING

The green walls represent considerable protection for the exterior parameters of the buildings. The benefits for
the building refer to:

 Thermic isolation. Several studies have found that this heat transmission towards the inside of the
building is very advantageous in plant roofing, and that the findings would be similar concerning facades.
Due to evapotranspiration and the isolation from the plants, the temperature is regulated.

 Acoustic isolation. The constructive systems allow to reinforce the isolation of the vibrations produced
outside. Plant roofings can isolate from 8 dB to 20 dB thanks to the capacity of absorption of the plant
substrates and the other layers that form it. No relevant studies exist concerning green walls but they
would probably result in similar findings, regardless of this it is important to consider the constructive
system and if it is or not anchored to the main structure.

 The thermic effect of green walls. In the summer season, the walls of the facades can reach very high
temperatures due to the incidence of the solar rays during the day, especially in those orientated south
and west. The superficial temperature of a green wall can be reduced down to 10ºC if it has a total
covering with plants and a humid substrate. Even though the isolating effects will not compare to those
offered by plant roofing, the performance will depend substantially on the wall’s orientation, the height
and other factors concerning its microclimate.

3.2.3 BENEFITS FOR AN URBAN METABOLISM

Plant roofing and green walls create a series of benefits for the urban metabolism of a city, this is due to the
influence of the heat flows, the water cycle and also the gases derived from global warming. These benefits
include:

 Mitigation of urban heat. Plants intercept direct solar rays through its surface, and it converts part of this
energy in chemical chains through photosynthesis. Leaves in a plant roofing can absorb from 15% to 35%
of solar energy which is reflected through the hours of the day of maximum sunlight. Substituting
materials like asphalt and concrete for plant surfaces allows to reduce surface temperatures, and
therefore, the total radiation emitted. For example, the thermic difference between a pavement made
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from asphalt and a ground made from grass can be 15ºC. On the other hand, water retention of the
substrate in plant roofings and green walls reduces the runoff of rainwater. Not only this, its physiologic
activity (through evapotranspiration) favours the cooling effect.

 Withholding natural runoff. Leaving a façade with its original equipment exposes it to erosive agents
when there is heavy rainfall, while a green wall has the ability to protect, retain water, neutralise acid
rain and even improve the pH of water.

 Mitigating global warming. This is due to the photosynthesis carried out by the plants, chlorophyll
captures solar energy, carbon dioxide (CO2) and other gases in the atmosphere, and their roots absorb
water. Due to the combination of these factors, they create glucose and oxygen (O2).

 This would collaborate in a way to calculating the tons of CO2 fixed per hectare per year. This way, plan
roofings and green walls can be important elements to fix the gases released from global warming.

 Increase of urban greenness close to population. It is important for everyone to be able to enjoy green
areas even if it is for pleasure or for social reasons. The World’s Health Organisation (WHOs) established
these parameters: at least 10m2 of green spaces in consolidated areas, and up to 15m2 per person in
areas of new constructions.

 Environmental knowledge. Not only we would have the benefits mentioned previously, but we would
also introduce to our façade nests for the indigenous birds of the area. This way we can contribute to our
relationship with the ecosystem and get to know in a closer way the different species of birds and the
different species of plants.

 Improving aesthetic impact. This is a clear, visual advantage, as instead of looking at traditional facades
we would look at green and colourful gardens with flowers, producing visual sensations and offering a
different aesthetic recognition.

3.2.4 ECONOMIC BENEFITS

 Decreasing energetic demand. Different studies demonstrate that a green layer positioned vertically can
contribute to coating construction as it creates an additional layer of trapped air which presents an
isolating effect and reduces the energy demand for air conditioning down to 40 – 60 % in Mediterranean
weather.

 Grants and helps to promote and build the green spaces. Nowadays, the Ajuntament of Barcelona (City
Hall of Barcelona) is carrying out a plan called The Green Plan for Biodiversity in Barcelona 2020, where
the goals, objectives and the commitment of the City Hall is defined in relation to conserving the green
spaces and the biological diversity of the zone.
The program Consorci de la vivenda de Barcelona establishes a program of grants and economic aids for
rehabilitating buildings of residential use in the city, giving priority to the programs that treat, among
others, energetic rehabilitations, if it concerns a reduction of consumption or improving the energetic
efficiency of the building, like:

o Facades, coverings, patios between buildings.
o Plant roofings.

o Water heating installations using solar energy.
o Kindling obsolete solar panels.
o Etc.

In order to improve energetic efficiency, it is possible to apply for a grant of 50%, with a limit of 60.000€,
as long as it is used for a global construction on a building’s totality. If it is for a partial construction, they
will grant 35% with a limit of 30.000€.

Overall, we must mention that some of these benefits depend in a proportionate way to the façade’s system of
vegetation used, as the most complex systems will have priorities over more simple ones, especially when talking
about the benefits of building and the economic advantages.

3.2.4 DISADVANTAGES

Likewise to anything in construction, there are advantages and disadvantages when introducing a system like
this, in a general way, the most important would include:

 The cost varies considerably depending on the type of system used. If we are taking about more simple
systems like steel cablings, the final cost for implantation is not relevant, and even comparing in relation
to the ecological benefits it seems satisfactory.
When talking about other more complex systems the overall cost for design and implantation is a lot
higher, but the benefits it provides the façade are also more considerable. They can provide acoustic and
thermic isolation, aesthetic improvements; and as it acts like a ventilated façade it diminishes thermic
bridges and condensations. In any case, this should be analysed each case specifically to check if it is
possible or not.

 The benefits of building and the economic benefits are linked to the typology implemented.

 In some cases, the wall’s aesthetic is limited. It depends on which is the desired final result, we can
choose which best adapts to the building’s characteristics, in some cases they result geometrical or
unnatural, or substituting the plants seems complicated.

 Maintenance in some cases may have to be continued. It depends especially on the location and the
reason of its implementation, in order to keep the plants alive, the façade clean and and with a control of
possible problems that it may cause, especially oxidation. Due to oxidation it is important to keep a
continued maintenance of both the structure and the plants. It is also important to monitor the watering
routine depending on the season of the year and watch out for possible plagues.
If the desired façade is one with self-sustained vegetation, we will have to carry out a more complex
project and design a system that doesn’t need additional maintenance, the problems we face in these
situations is that the to keep it at an optimum state the with no maintenance at all seems complicated.

 The weight of the systems. This point is very related with the cost of the system used, as we must
consider if it has been considered during the execution of designing the project or after at any point. If
it’s the first option of the latter it is important to calculate in order to create a vertical wall, which is
anchored to the facade with an independent structure from the initial one. In some cases, the weight can
be very high, and in other cases, the façade can hold up to very heavy structures.
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Diversity of vegetation. In some systems or in its components, the diversity of plants can be limited, as the
substrate limits the choice of typologies of species; this interferes at the same time with the wall’s aesthetics.

3.3 TYPES OF PLANT FACADES

Next we will state the different typologies of plant facades that, according to our own judgement, exist
nowadays, as there is no specific distribution. From the information that we have gathered we have worked out
the following distribution:

3.3.1 CONTINUED FACADES

In this group we include the different systems in which the vegetation is part of the façade or the elements to
create this typology are, in some cases, relatively simple; where the additional necessary elements are cables,
metal meshes, gardeners etc.

3.3.1.1 FACADES WITHOUT SUPPORT

In this typology the façade is part of the growth of the different plant species. This way we create homogeneity
of the plants that grow on the ground and that climb, as it is its support structure. The wall has the necessary
nutrients and the correct shape allowing the plants to grow around it, creating an effect of continuity and
complete adaptability to the environment and its characteristics. The plants involved in this are non-invasive.

It consists of an old typology in which nature adapts to the system. It is created naturally; therefore its
maintenance consists of this. It has one disadvantage, as the plant is aggressive on a vertical parameter, as it can
lead to humidities or breaking of some part of the closure.

3.3.1.2 FACADES WITH VERTICAL SUPPORT

In this system are included the colocation of cables or metallic mashes of approximately 4 mm in diameter,
positioned in tension and anchored to the façade by internal snail passings that constitute the structure in which
the vegetation grows. These elements are mode of stainless steel and as it is composed of few elements, it is
easy and quick to build.

It is used in facades designed to support the growth of climbing plants with dense foliage. This system protects
from solar rays in the summer and from possible rainfalls during the whole year.

The problem is that plants generally grow very slowly, as it needs a lot of time to cover a considerable part of the
closing and substituting this is complicated.

3.3.1.3 FACADES WITH HORIZONTAL SUPPORT

This is a system made of window boxes attached to the structure of the building, at the same time it creates a
continuous and independent structure itself. These window boxes are usually included inside the design of the
whole building, as it constitutes a heavy weight for the structure.

An example of this system if the building Planeta in the Diagonal Avenue in Barcelona. It is comprised of a
corridor of approximately 1m that surrounds the whole building allowing for its maintenance. This cooperates to
the carrying out of maintenance, as it allows the cleaning, watering and substituting of plants.

The window boxes have an impermeable system similar to the one in a plant roofing, despite this, they are not in
direct contact with the other elements that comprise the whole building, preventing possible humidity,
corrosion, etc.

3.3.1.4 FACADES WITH VERTICAL AND HORIZONTAL SUPPORT

This system is a combination of the two systems previously explained. They use horizontal supports, such as
window boxes included in the building’s structure, or simply allocated around the perimeter, so that the climbing
plants can have the support they require. Also, the façade contains vertical elements such as mashes, where
plants can climb properly.

The problem is simple, as they are a combination of the two previous systems, they present the same
corresponding problematic. Regardless of this, one can always contribute to the maintenance of window boxes
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through monitoring and taking care of the plants or planting the necessary climbing plants to cover the desired
areas. Also monitoring the watering system so that the plant receives the necessary nutrients to grow.

3.3.1.3 FACADES WITH SUPPORT ATTACHED TO THE WALL

This allows to create green walls which means that, not like with window boxes, the whole 100% of the façade
can be covered in vegetation. In this typology, according to out research, we differentiated two subtypes: a
system attached to the wall through a layer of synthetic filter, and another attached through a biological layer.

The first subtype consists of a layer of synthetic filter in which plants can climb and grow, giving the façade at the
same time a natural sensation that the vegetation grows from inside the building.

This garden is comprised by a self-supporting metallic structure where all the additional elements rest.
Implementing this structure creates an air chamber that acts like a system for thermic isolation. The support
panel is located on the metallic structure, it consists of a plastic blade of PVC 2cm thick approximately, providing
stiffness and at the same time acting like an impermeable layer for the system. Fixed using a few staples on the
support panel, a composition of two layers of synthetic fibres where in the middle of both there is yet another
plastic blade. This plastic blade constitutes the base where all the plants grow.

The plantation is carried out inserting the vegetation between the two layers, the watering system can be drop
by drop or by exudation. Because it is a hydroponic system, the water as all the necessary nutrients incorporated
for the plants to grow properly. Wastewater is collected by a gutter located in the posterior part of the wall,
which can be used through a closed system.

The second subtype constitutes a layer of biological concrete; this is obtained by modifying: pH, porosity and
roughness, amongst other parameters. The result is a multi-layered element, as the structural element is
composed of three more layers. This doesn’t require any additional support structure as this is conducted on
itself.

The first layer is impermeable; it protects the structure in order to avoid deterioration. The next layer is the
biological layer, this will allow the colonization and it will create accumulation of water inside of it. It acts like an
internal microstructure, favouring retention and driving to expulsing humidity. This layer aids the development of
microorganisms. The last layer is a coating layer that is also impermeable but inversely, therefore it will allow the
flow of raindrops but it will prevent it from leaving the same way.

3.3.2 CONTINUED FACADES WITH MODULES

This group presents a constructive solution through the use of independent structures. These modules can go
attached to a metallic structure and sustained vertically or horizontally, anchored to the façade. Or an
independent foundation can be added if the façade can’t hold the weight. This way a continued plant covering is
achieved through the use of independent modules.

3.3.2.1 CONTINUED FACADES WITH MODULES IN METALLIC BOXES

It is a constructive system designed in modules. The panels with plants can vary in size and the metallic boxes are
60x60 cm, composed of stainless steel with a base made of extruded polystyrene. It consists of a metallic
horizontal structure complemented by a support of vertical uprights anchored to the structure. For this reason
and to optimize the façade’s energy system it is normally accompanied by an air chamber 80mm wide.

The species of plants incorporated in the metallic boxes can grow as the modulated systems contain wool from
the stone or minerals that serve as substrate for the plants. In addition to this, it is also a hydroponic system, and
the fibres help absorb the water and nutrients.

Its watering system, as usual, is drop by drop and with a water collecting system.

3.3.2.2 CONTINUED FACADES WITH MODULES IN BLOCK

We appraise this system as of modules like for example, a factory of ceramic cells. The inclination of the cells
allows to store water during a long period of time, this favours this system so that its water consumption stays at
a minimum.

It is composed by a first layer of polyurethane impermeable membrane, a liquid material that can be applied
over any surface, elastic and resistant to inclemency providing good adherence. It protects the support from
humidity. Over this layer is where the inclination is placed with the hexagonal ceramic cells at the base of a
mixed mortar.  This material (ceramic) has good resistance to inclemency. On the posterior part of the cells there
is a retaining substrate which helps airing and after a biodegradable recipient made of vegetable fibres, this is
the base that holds the plant to the ceramic cell. Finally, the hydrophilic membrane is a material which allows to
retain watering water attached to the fabric to capture environmental humidity.

3.3.2.3 CONTINUED FACADES WITH MODULES WITH METALLIC GABIONS

This last group includes green facades with an internal structure consutructed from a metallic mesh with
substrate inside, this can be soil or vegetable fibres, allowing plants to grow.

It is a system of module panels that are built in a metallic mesh with anticorrosive treatment. These panels can
be different sizes, being normally around 1.00 x 0.50 x 0.10/0.15 m and its interior contains a polypropylene or
geotextile bag where the substrate lays for the different plants to grow.

The union between the different faces of the gabion is constructed with high resistant wire staples. They are
implemented onto the existing façade through an additional structure, and depending on the weight, the entire
system can be either independent from the façade or anchored onto it. Over the closures a layer of impermeable
paint or polyurethane foam can be applied to assure its protection. The structure. This structure, therefore,
presents vertical aluminium profiles of aluminium or galvanized steel anchored to the façade creating a
subjection system for the gabions.

The watering system can be drop by drop or with a collection gutter under the whole system, in order to create a
closed system, one which you can program and monitor. It can also be created by exudation, which is a system
that can be implemented on the surface or underground.
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3.3.3 FACADES BUILT WITH SPECIFIC ELEMENTS

This typology is characterised by being constructed from specific elements, them being window boxes or
containers, but in a discontinuous way. Its function is primarily decorative.

3.3.3.1 CONTINUED FACADES WITH SIMPLE CONTAINERS

This type consists simply of placing window boxes on the balconies of the facades in which complying a
decorative purpose.

The watering and maintenance routine has to be executed by human workers, plants can be chosen depending
on one’s propriety or likes.

3.3.3.2 CONTINUED FACADES WITH PILED CONTAINERS

On the balcony railings, using a simple additional structure, small gardeners are incorporated surrounding each
floor, it is also used for decorative purposes and the watering system can be manual or a monitored integrated
system can be implemented if desired.

3.4 TYPOLOGY OF PLANT SPECIES

It is important to understand how these facades are subjected to the existing building. The most common
procedure is executing an over structure anchored to the original facade. This is why Green walls adapt to the
type of closing that the building offers, in spite of this, not all plants can be found in a green wall. This is due to
two basic reasons: the substrate and the source or the plants.

One of the most commonly used plants can be moss or grass, but for complete green walls it is common to use
climbing plants that offer high foliage density or hanging plants. Many climbing plant species have been studied
but four can be chosen to use for this, two for each geographical orientation of the façade: common ivy (for
Northern orientations), fake jasmine or Solana (for Southern orientations), glycine (for Eastern orientations) and
vine or virgin vine (for Western orientations). They are basically climbing plants that colonize great surfaces, they
wrap up the façade and reach a great contrast with the res of the building. Moreover, this implies having a
continued façade with just one species of plant, which is not as attractive or special as another with a variety of
species, which offers shapes, colours and different sensations.

The thickness of the substrate marks the difference when obtaining plant species in green walls. The type of
plant we find in these facades can be extensive or semi intensive (like in the case of plant roofings) that is why a
thickness is needed of about 10 to 30 cm, respectively, which is more than necessary. The example of the
building CAIXA FORUM in Madrid has a thickness of 1m due to the quantity of different species they used.

Another way of making plants grow without using substrate is through hydroponic systems. This system consists
of cultivating species through physical chemical solutions - fertigation chemicals, which is known for the
nutrition needs in crops, and water composition (pH, oxygen content, etc.) This can be adapted to different

constructions with different characteristics, and to a system of re-circulating water, this is why vertical gardeners
are used.

The most appropriate plants to use are those indigenous which originate from the same area as where the
building is. Despite this, if we talk deeper about the type of plant, it becomes interesting to know the
orientations where each type of façade will be facing. For West and South we prefer plants which tolerate high
expositions to solar rays, especially in the afternoons in winter. On the other hand, the one oriented North, will
require plants which don’t need as much light to grow and that can handle lower temperatures.

The important factors to have in mind when selecting the species of the plants to place on a façade:

 Orientation, it’s one of the most important determinants.
 Solar incidence, also having in mind the neighbouring buildings and trees.
 Capacity of the plant to adapt to a specific environment.
 Type of climate and its requirements, and amount of exposition to it.
 Having in mind the wind the plant might have to handle, as the higher they are places, the more wind they will

receive.
 Visual aspect for both foliage and flowers.
 That they have the capacity to cover surfaces
 The maximum height they might have to handle
 Growth speed.

This way we may conclude that plant selection is very important, and later to maintain them and keep them
within their needs, as the aesthetic effect is what’s important, and if an of the above stated suggestions affect
the vegetation negatively.

To continue, below we have stated a list of the plants that we consider most appropriate to grow in a vertical
garden, like climbing, hanging plants… They have to be appropriate for Mediterranean weather, as it will de the
weather of where we will implement.

4. STUDY METHODOLOGY

4.1 REFERENCES OF GREEN WALLS IN BARCELONA

We conduct a study of the different facades and green walls that exist in Barcelona and surroundings, in order to
understand the different typologies that there are in a more visual and appropriate way, which work better, and
what function they have depending on the facade. We analyse the watering system and inform about its
maintenance, also about the solar incidence and the orientation in which they are orientated. We try to
investigate some problems that may arise like: insects, bad states or lack of vegetation and, finally, we express
our observations.

Next we will show the facades in cards, with all the necessary data and a photographic report of the actual state:
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4.1.1 PLAÇA DEL PEDRÓ

CONSTRUCTIVE SYSTEM USED: Continuous façade with modules in blocks. Ceramic pieces have been used at an
inclination of 10º approximately. The system is constructed by an impermeable membrane, a mortar, a fabric of
ceramic cells with a 90 mm diameter approximately and the chosen vegetation. It is a system where the inside of
these pieces allows to store water and therefore its maintenance is zero.

OBSERVATIONS: It provides life to a square that generates no special interst in people. It is well maintained with
a similar aspect to when it was designed and built.

4.1.2 CAFÉ FABORIT IN THE AMETLLER HOUSE

CONSTRUCTIVE SYSTEM USED: Continuous façade with modules and metallic gabions with dimensions 1.00 x
0.50 x 0.10 m composed of galvanized bars of stainless steel. Its surrounding is covered by a geotextile,
permeable sheet and inside lays the soil where plants can absorb its nutrients to grow. It is composed by a
support structure with vertical and horizontal uprights with an independent cementation. Its watering system if a
monitored drop by drop.

OBSERVATIONS: Apart from adding a natural space in the middle of central Barcelona, it also presents a system
for air conditioning in the summer.

4.1.3 ESTRELLA DAMM BAR

CONSTRUCTIVE SYSTEM USED: Continuous façade with modules and metallic gabions of dimensions 1.00 x 0.50
x 0.10 m and with vertical supports and systems of steel wiring, anchored to a wooden wall as an additional
structure.

It consists of two files of gabions which are separated from each other by 1 m, where plants can start their
growth and come out through the geotextile layer upwards, the other parts are steel wirings from which plants
can climb. Its watering system is a monitored drop by drop.

OBSERVATIONS: It is characteristic the green colour that ends up covering the whole wall, plus the detail of the
red and yellow flowers shows its good condition.

4.1.4 MORITZ FACTORY

CONSTRUCTIVE SYSTEM USED: Continued façade with a support attached to the wall. It is a self-supported
structure, a plastic lamina created from a PVC panel is also attached to the metallic structure, which is made rigid
and this makes it impermeable; and another layer of polyamide filter, constructed by a double layer of synthetic
fibres and another plastic lamina on its inside, fixed with staples to the main structure. The latter is the base of
the plantation. The watering system is a supply of water of drop by drop under the layer where the plants grow.

OBSERVATIONS: Very realistic aspect despite it consisting of a synthetic filter, plants grow due to the watering
system with the necessary nutrients. It looks as if they grow from inside the wall.

4.1.5 HOTEL ROOM MATE

SISTEMA CONSTRUCTIU TILITZAT: Continuous façade with modules and metallic gabions of dimensions 1.00 x
0.50 x 0.10 m composed of galvanized bars of steel. Its surrounding is covered by a geotextile, permeable sheet
and inside lays 15 m of soil where plants can absorb its nutrients to grow. It is composed by an independent
support structure with vertical and horizontal uprights attached to the structure, which has a layer of
impermeable paint. Its watering system is a monitored drop by drop with a pipeline for every file of gabion.

OBSERVATIONS: We observed a few oxidation problems in the structure of the water collecting pipelines
although they didn’t seem too severe. The general aspect is satisfactory and very similar to when it was designed
and constructed.

4.1.6 SHOPPING CENTRE GLÒRIES

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: The system used is of a continuous façade with modules and metallic
gabions, and whose dimensions we couldn’t reach to as it was in an inaccessible area. It is probably also
composed by an independent support structure with vertical and horizontal uprights attached to the main
structure.

OBSERVATIONS: The façade is found in good conditions and the aspect of the vegetation indicates at the
moment that it’s working correctly.

4.1.7 CENTRAL CELLER OF RUBI

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Continuous façade system with modules and metallic gabions of dimensions
1.00 x 0.50 x 0.10 m filled with a substrate of organic moss from Chile. This substrate has chemical properties
which feed the plant. They don’t have plagues therefore they use ecologic systemic products to protect in a
natural way.

Its watering system is drop by drop with a closed circuit and waste water can be used again.

OBSERVATIONS: This façade has several problems, both of plant growth and of oxidation of the materials
involved. There is a considerable maintenance problem, as when close to the area we sensed intense humidty
and an unpleasant smell. Its self-sufficient system has not worked as desired.

4.1.8 DISTRICLIMA CENTRE 22@

SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Continuous façade with vertical supports. This design plans the location of
the plants through metallic mashes or wirings of stainless steel anchored to the façade, that aids the evolution of
crawling and climbing plants.

OBSERVATIONS: The lack of vegetation observed in the pictures is due to the time of the year, the workers have
informed us that in spring and summer the plants cover all the facades.

4.1.9 COMMUNITY CENTRE (CENTRE CIVIC) JOAN OLIVER PERE QUART

They grow from the ground and they slowly cover the entire façade giving a feeling of continuous pattern. They
don’t need a watering system.
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SISTEMA CONSTRUCTIU UTILITZAT: Continuous façade with modules and metallic gabions of dimensions 1.00 x
0.50 x 0.10 m, anchored to a concrete wall with vertical and horizontal metallic uprights made from stainless
steel. At other parts metallic mashes have also been used, to allow climbing plants to grow on them.

Its watering system if a monitored drop by drop and with a geotextile lamina that covers every gabion so it
allows water to flow over it which is then collected with a pipeline located at the end o every file of gabion.

OBSERVATIONS: Façade in very good conditions as the construction and visit dates are very recent.

4.1.10 PLANETA BUILDING

SISTEMA CONSTRUCTIU TILITZAT: This is a system of continuous façade with horizontal support systems using
window boxes, buckets or holes integrated onto the façade. These have been considered from the start of the
design of the building, having in mind where to allocate the substrate, the installation for watering and access to
it for maintenance, which in this case is a 1m wide corridor.

OBSERVATIONS: Very effective system with hanging plants , all orientations are in a good state and it is obvious
that they follow continued maintenance, it doesn’t seem entirely natural.

4.1.11 AERONAUTICAL CULTURAL CENTRE

SISTEMA CONSTRUCTIU TILITZAT: Continuous façade with element attached to the wall, this system includes a
biological support that allows the growth of organisms in a natural way, such as fungus, micro algae and mosses.

It consists of three layers of material, the first one is an impermeable layer over the structure, the second is a
biological layer which allows storing water inside of it; and the last one is a layer of coating, which has the
function to carry out inverse impermeabilisation.

OBSERVATIONS: The basic appearance shows a closure of concrete without special interest, we don’t know if it is
due to the time of the year but we couldn’t observe any kind of biological microorganism.

4.1.12 TABACALERA SPACE

SISTEMA CONSTRUCTIU TILITZAT: Continuous façade with modules and metallic gabions of dimensions 1.00 x
0.50 x 0.10 m. It is subject to a additional structure of IPN beams and HEB pillars anchored to the façade and also
attached to an independent cementation.

This system is designed for purifying and reusing grey waters to carry out bio filtration, as this way residual
waters are depurated in situ allowing the green wall to act as tertiary treatment of depuration of waters, and the
rest of the wall takes advantage of the components of water that is generated through this depuration (like for
example nitrates), as nutrients from the green wall and the rest of the garden.

Also, it incorporates nests for indigenous birds on the East façade, and on the façade facing South they have
nests for bats. This way, they have control of flies and mosquitoes.

OBSERVATIONS: We believe that the problem of this façade is the overpopulation of pigeons that live there
instead of indigenous birds, and they leave dirt around the façade and its surroundings. There is lack of
maintenance as it’s considered self-sufficient, this can be seen in the state of some species of plants and the lack

of them in other areas.  It works a bit like a covering, as even though the façade is in a bad state, when you look
at it from the outside it seems to be in better conditions than when you walk close by, which is not very pleasant.

CONCLUSIONS:

Based on some of the enquiries carried out on workers from vertical gardens and people who frequently visit
these places, we conclude the following:

 Generally, people don’t know the reason behind these types of constructions, and find the facades more
like something aesthetic than environmental.

 Relevant to thermic comfort, they do perceive an improvement in humidity degree, as especially in the
summer, they can work with natural air conditioning.

 They recommend this type of façade as it provides vertical versions of gardens, being that horizontal
ones are nearly impossible nowadays in central Barcelona.

 Concerning insects, due to the treatment received by the maintenance teams, people don’t seem to
recall any problems in that aspect. In order to maintain a green wall in a good state it is very important to
follow continued maintenance, in the case of hotels and bars where green walls are located, the
maintenance is handled on a weekly bases and not in a complex manner, it is better for it to be frequent
than sophisticated.

 Globally talking about everything that comprises a green wall, it is more liked than a conventional wall,
and it inspires on breathing fresher air, causing people to prefer being close to one to enjoy the different
way that this new system allows them to take advantage of this urban green area.

The conclusions to which we arrive according to the different typologies of green walls and the different usage
they might have, are complex. Mostly, we find green walls located in hotels and bars where the frequency of
people visiting is very high, or also in other more prestigious places where a commercial brand image is also
involved. Introducing a green wall is an innovative, original idea which gives colour and a lively aspect to a wall
that might not have any other particular interest. Also, according to what we observed, maintenance is crucial in
order for plants to be in order and in a good state.

The concept of a self-sufficient vertical garden is ideal for the creation of closures such as these, but the truth is,
like a horizontal garden, if we want our plants and flowers to display the best possible image, a continued
maintenance must be carried out as much as possible, this also depends on the façade.

Facades such as the one in Café Faborit, EstrellaDamm bar, the Moritz factory, Room Mate hotel and the one in
the Planeta building have an outstanding appearance and they present acceptable conditions as the
maintenance routines are very continued. We find that orientation is not as important, but rather the selection
of plant species, and that the properties they provide are positive for both the environment and for the people
that usually visit these places.

On the other hand, gardens such as the one in Plaçadel Raval, and especially the Tabacalera space in Tarragona,
are the idea which we most identifies as green walls, as they concern self-sufficiency, integration with the
environment, and even a system to purify water in order to re-use it afterwards. The problem we faced with
these facades are that they lack maintenance.
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The most used constructive system is the one which implements metallic gabions filled with soil substrate for the
plants, as it works adequately if we have in mind the different factors commented previously. This doesn’t mean
that any other system works to a less optimum level.

4.2 IDENTIFICATION OF THE 10 FACADES IN STUDY AND ACTUAL STATE OF THE CAMPUSES OF UPF POBLE NOU,
MAR I CIUTADELLA

4.2.1 SITUATION PLAN OF THE CAMPUS OF UPF BARCELONA

UPF CAMPUS OF COMMUNICATION IN POBLENOU

The installation project of the University PopmeuFabra at PobleNou incorporated the construction of new
buildings, the Roc Boronat building, by BeneditoiValls; and the building Tánger, by Frederic Crespo, inside the old
set of Can Fremis. The installations of the campus are complemented by the building Tallers, inside the audio-
visual complex of the tower Imagina, pertaining to Mediapro producers. In the centre of the campus there is a
square called Gutenberg, which reminds of the figure of the inventor of the printing press, JohanessGensfleish,
named “Gutenberg”.

The academic activity started the 7th of January of 2009, with the transfer of several grade studies. Its definite
configuration made real one of the wishes of the 22@ project, which is transforming the industrialisation of
PobleNoue in the new technological centre.

E. FAÇADE OF THE FACTORY IN PROBLENOU.

F. FAÇADE OF THE ROC BORONAT, CORNER BETWEEN TÀNGER-ROC BORONAT.

G. FAÇADE OF BUILDING 52 ROC BORONAT OVER GUTENBER SQUARE.

H. FAÇADE OF BUILDING 54 MEDIAPRO STUDIOS.

UPF CAMPUS IN CIUTADELLA

The 21st of April in 1988, the Ministry of Defence assigned its headquarters to the City Hall (Ajuntament) and the
latter, to the Ministry of Justice the 19th of the next September. Moreover, the installation of PompeuFabra vas
imposed due to the evidence of the strategic character and the creation of the new institution. Finally, the 13th of
February of 1992 the definite surrender signature was initiated from the headquarters of the Ministry of Defence
to the Generalitat and from this to the new University.

The transformation started on the 12th of August of 1992, when the headquarters were starting to be
remodelled.

The plan previewed, primarily, the conservation of the buildings with most patrimonial value. Between 1994 and
1996 they worked on rehabilitating the building Jaume I, lead by the direction of the architects EsteveBonell and
Josep M. Gil. The work in the old headquarters in Roger de Llúria were carried out between years 1997 and 2000.
From its functioning entry, the buildings Jaume I and Roger de Llúria in Ciutadella have concentrated the
different studies that nowadays define it.

A-A'. BLIND WALLS FROM THE TOWER IN THE PATIO OF JAUME I

B. JAUME I FAÇADE OVER L’ÀGORA

C. FAÇADE OF MILITARY HOUSING OVER ÀGORA IN FRON TOF THE FPM FOUNDATION

D. FAÇADE OF THE BUILDING ROGER DE LLÚRIA

UPF MAR CAMPUS

The Universitary Campus Mar is part of a pioneering project in collaboration of several Universities, three
educational institutions in health live in the building Doctor Aiguader: the faculty of Health and Life Sciences
(UPF) where the degrees of Human Biology and Medicine take place (the latter altogether with the
UniversitatAutónoma de Barcelona, UAB), the Autonomic faculty in Barcelona that offers a degree in Medicine
and Superior Nursing School which belongs to the UPF. These three institutions share the building located in C/
Dr.Aiguader, 80 in Barcelona.

The students of the three institutions share the use of technological, studying and reunion rooms, as well as
areas used for eating such as canteens.

The library of the Campus Universitary Mar is shared by all the teachers and students in the three institutions. It
is located in the bottom floor of the teaching building, having  a wide range available for students of more than
10,500 volumes of monographs and disposal of isolated spaces to conduct group works as well as studying
rooms. The library also counts with an office for the staff in charge of the technological service, where they give
support and service to the users that need it.

I. FAÇADE OF THE BUILDING DOCTOR AIGUADER

3.2.2 ACTUAL STATE OF THE FAÇADE OF BUILDING 52 IN ROC BORONAT OVER GUTTENBERG SQUARE

INFORMATION: The building Roc Boronat is located in the street Roc Boronat, it was built and designed in 2007-
2009 by the architects JosepBenedito and Ramon Valls. This rehabilitation consists of 4,700m2, with 14,000m2 of
a new floor.

It is the centre for the University of the Communication Campus in UPF, with a program of audiovisual sciences,
specialised rooms, media workshops, offices for teachers and administration, plus an auditorium and a library.

LOCATION: It is located in one of the facades inside the Gutenberg square of the UPF campus of Poblenou.
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4.2.3 ACTUAL STATE OF THE FAÇADE OF THE BUILDING ROC BORONAT, CORNER WITH TÀNGER

LOCATION: On the outside of the street Roc Boronat, corner with Tànger.

4.2.3.1 CONSTRUCTIVE DETAILS OF THE FACADES OF THE BUILDINGS: 52 ROC BORONAT OVER GUTTENBER
SQUARE; ROC BORONAT CORNER WITH TÀNGER

LEGEND:

01. UPN STEEL BEAM 200

02. ALUMINIUM JAMBA/EDGEIN AN ASH GREY COLOUR

03. SUPPORT STRUCTURE MADE OF GALVANIZED STEEL. CONTINUED MOUNTANT

04. METALLIC TRAY 2MM LACQUERED WITH PAINT

05. CERAMIC ARMED LINTEL

06. BREADED

07. WOOD IN AN ASH GREY COLOUR

08. PEGASUS SHEET

09. UPN BEAM 200

10. ALUMINIUM JAMBA/EDGEIN AN ASH GREY COLOUR

11. STEEL MOUNTED STRUCTURE 65X85

12. SUPPORT WITH MOBILE ARM / FIXATION OF GLASS WITH STAINLESS STEEL BUTTONS

13. GLASS LAMINA 4+4 WITH SAFETY GLASS, TRANSPARENT BUTYRAL WITH LOW EMISSION GLASS

14. MANUAL PLATE OF THE 12 LAMINAS

15. ALUMINIUM WOOD IN AN ASH GREY COLOUR

16. PEGASUS SHEET

SILKSCREEN GLASS is made through a process in which  in one of the faces of the plate is placed an enamel in
one or various layer to obtain the silkscreen method.

Afterwards, it must be subject to the tempering process resulting in silkscreen which forms a mass with the glass
which is now impossible to separate or alter its elements. It acquires the same properties as normal tempered
glass although it can reduce its resistance to thermic shocks in relation to the surface with enamel, the width of
the enamelled layers or other causes related to the process.

Silkscreen glasses can be combined in its composition of double glass or laminated, they can result in opaque or
translucent.

TURNING GLASS LAMINAS

The grids of this building in the UPF have an interesting shape in order to control andregulate the entry of solar
rays and light from the outside; it also provides a different style for the building.

With these grids we can vary the light and the solar rays that we allow to enter (depending on the transparency
of the glass or the separation between the battens) and the effects that we wish to project (colours and shapes).

This building uses grids on its outside with a pattern of lines, in this case they use a dark grey colour to darken
the side in which the sun hits the most. On the other side of the building, where it is not as important to protect
it from the sun, they use red. These silkscreen glasses cover the whole building, providing continuity to the
façade.

4.2.4 ACTUAL STATE OF THE FAÇADE OF BUILDING 54 IN MEDIAPRO STUDIOS

INFORMATION: This façade belongs to the inferior and posterior part of one of the most landmarked buildings in
Barcelona, the Mediapro building, built in 2005-2008 and designed by the architects Carlos Ferrater, Patrick
Genard and Xavier Marti; with surface 18,232m2.

The tower in this building is characterised by its steel structure: la outside cage made of steel pillars is what
characterises it formally and structurally. These steel pillars come created from the workshop with dimensions 30
x 60 cm and height of two or three floors.

The geometry of the tower is the result from resolving a point between PlaCerdà an Avinguda Diagonal.

The façade that we present is the lower body that is aligned with the old factory, in the Guttenberg square,
which closes with metallic panels with diverse degrees of perforation and a metallic finishing. This presents a
contrast with the formal impact of the vertical structure of the tower, giving it a more affable note and
fomenting the green wall.

LOCATION: inside the square of Campus UPF of Poblenou, called Cuttenberg, and the building to which it belongs
which is dedicated to an area of workshops.

PERFORATED BRASS:

Brass is an alloy of copper and zinc. It is harder than copper but easily machined, manipulated and melted. It is
resistant to oxidation and saline conditions, and it is ductile, therefore it can be laminated.

This façade typology with steel closures has a few advantages: thermal protection, protection against humidity
and good ventilation. Also, it offers good sealing of the façade, plus protection against fires and rays.
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4.2.4.1 CONSTRUCTIVE DETAILS OF THE FAÇADE OF BUILDING 54 TALLERS-MEDIAPRO

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE SECTION

Between the façade panels placed horizontally and the trays, which are also positioned horizontally and they
from the constructive infrastructure, some steel or aluminium separation profiles have to be added. These work
as support for the panels and to provide rigid fins and trays. As we can see in detail, the joints are finished off
folded onto the façade.

LEGEND

01. EXTRUDED POLYSTYRENE THERMIC ISOLATION

02. METALLIC SUPPORT 2cm WIDE

03. CONCRETE SQUARES THAT FORM THE CLOSING OF 30cm WIDE

04. METALLIC UNION PROFILE 30cm WIDE

05. AIRE CHAMBER 30cm WIDE

06. PERFORATED BRASS PANELS

07. METALLIC SEPARATION PIECE BETWEEN PANELS. NOUNTANTS 0.15m WIDE

08. CHALK CLOSING OF THE INTERIOR FACE

09. CONCRETE PILAR 1.5m IN DIAMETRE

10. GLASS HARDENED THERMICALLY

11. FAKE CHALK CEILING

12. PERFORATED BRASS PANELS OF 2,50m x 0,50m

13. STEEL PIECES WHICH SERVE AS UNION BETWEEN CONCRETE STRUCTURE AND THE MIX OF EXTERIOR
PLAQUES IN U SHAPE

14. PERFORATED PLATE TO CREATE A CIRULATION OF AIR IN THE FAÇADE

15. BLACK PAINT ALLOWINGTHERMIC TRANSMICIENCY

4.2.5 ACTUAL STATE OF THE FAÇADE OF THE FACTORY IN POBLE NOU

INFORMATION: This building is an architectonic project originally from Cal’Aranyó, projected by JosepMarimon
and the English company Prince Smith and Son in the year 1872. This building is the result of the technological

improvements of the architecture from Manchester and from the traditional catalan techniques. The facades are
structural open work.

The façade is located inside the square of the UPF campus of Poblenou, called Guttenberg, the building to which
it belongs is dedicated to the library of the Campus/CRAI.

TRADITIONAL CERMIC FAÇADE: the composition of the façade as open work creates a perimeter closing that
complies a structural function with real load-bearing walls, which allow interior plants after the iron melted
pillars. The structure is complemented using cast iron beams, that support the traditional Catalan turn.

4.2.5.1 CONSTRUCTIVE DETAILS OF THE FACTORY IN POBLE NOU

LEGEND

01. HARD BRICK OF L=30 A=4 H=15. CREATING WALLS OF 45cm WIDE.

02. BREADED OF 1,5 cm THICKNESS+POLYMER PANELS.

03. POURING WATERS.

04. ISOLATION FOR THERMAL BRIDGES.

05. WINDOWSILL.

06. WINDOW.

07. CONCRETE.

08. BRICK WITH HOLES 28x4x15 cm.

09. IPN METALLIC BEAM.

10. CERAMIC PAVEMENT.

11. LINTEL.

12. IPN METALLIC BEAM.

13. SMALL IPN METALLIC BEAMS.

14. BIRCK WITH HOLES 50x20x7 cm

15. CAPA IMPERMEABILITZANT.

16. CERAMIC TILE.
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4.2.6 THE ACTUAL STATE OF THE FAÇADE OF CAMPUS UPF MAR

INFORMATION

The rehabilitation of the building for universitary uses the year 1998, year in which they accepted the new biological
studies in the UPF. It was carried out by the architects JosepBenedito , Frederic Crespo and Ramon Valls, with a
rehabilitated surface that sums up a total of 3,350 m2.

At the beginning of the academic year 2009-2010, the first phase of remodelling work finished, and this allowed it to
turn into the Campus Universitari Mar, where it started sharing the rooms and services of three educational institutions
in the health department: the faculty of Health and Life Sciences in UPF, the Medicine Department of the UAB and the
Superior School of Nursing in EUM, which belongs to UPF.

In total, in this first remodelling phase they opened 4,500m2, without having in mind the underground, where the
animal are kept, and the fourth floor, where machinery is stored and is connected to other installations. The adequacy
project of the spaces was a work by Manuel Brullet and Albert de Pineda, authors also of the neighbouring Park of
Biomedical Research of Barcelona (PRBB). In conclusion, the building accepts a total of 1,500 persons, students,
educational staff and administration staff and services of the three educational institutions.

Concerning the second phase of construction, corresponding to the short wing, it started in the years 2010-2011 in
different sections, teaching rooms, seminaries, technological, degree rooms, rooms for clinical abilities, anatomy,
mecanotherapy and a café. In this second phase they have also opened dressing rooms, they have re-located the
reprographics service, they have opened the new reception and remodelled the corporate auditorium of IMAS, the
room José Marull and the underground floor.

4.2.6.1 CONSTRUCTIVE DETAILS OF THE FAÇADE OF THE UPF MAR CAMPUS

LEGEND

01. PROJECTION OF STEEL MOUNTANTS

02. CONCRETE HA-25

03. INTERIOR CHALK FINISHING

04. EXTRUDED POLYSTYRENE THERMIC ISOLATION

05. STAINLESS STEEL UNION PIECES

06. STAINLESS STEEL MOUNTANTS

07. FINISHING PLAQUES WITH THERMIC ISOLATION

08. ALUMINIUM PLAQUES OF 2,5 X 1m

09. CORRIDOR COMPOSED OF A LONGITUDINAL STEEL PIECE, FOR MAINTENANCE PURPOSES

10. SEPARATION BETWEEN PREMADE PIECES OF GLASS HARDENED THERMICALLY

11. IPN METALLIC BEAM THAT COMPOSES THE STRUCTURE OF THE CIELING

12. HEB STRUCTURAL STEEL BEAM PILLAR

4.2.7 ACTUAL STATE OF THE FAÇADE OF BUILDING JAUME I

INFORMATION: The building Jaume I, the same way as its neighbour Roger de Llúria, were originally built and
used as military housing. From the different designs for Jaume I, the only that has been found with a date, is the
project signed by the Engineer Coronel Saturnino, Roca, the 8th of May of 1847. An analysis of four designs
consecrated to Jaume I, plus the corresponding to Roger de Llúria, questions if they two undocumented designs
are two intermediate versions of the first project, that one of Coronel Rueda, in 1847, and a few posterior
adjustments, created in January 1879.

In 1868, the antique military ciutadella is overthrown (the creation of the Parc of the Ciutadella in 1872). As
compensation, the Ministry of War demands the construction of two military housings, Jaume I and Roger de
Llúria, that are carried out in 1887, and some annex military pavilions.

The housings of Ciutadella were conceived from some fixed modules, with constructed wings from the
rectangular elongated floor, and from the ground floor and two other floors, with a roof with two slopes,
organized around a rectangular arcaded patio. More than a century ago, the housings of the Ciutadella
introduced the shapes which are characteristic of the centre of l’Eixample.

LEGEND

01. FACTORY WALL OF 80cm WITH HARD BRICK OF 30 x 15 x 50 cm

02. FINISHED IN SCRAPED STUCCO IN SALMON COLOUR

03. SOCKET OF 55 cm IN HEIGHT

04. INTERIOR FINISHING OF CHALK

4.2.8 ACTUAL STATE OF THE FAÇADE OF THE BUILDING ROGER DE LLÚRIA

INFORMATION: The building Roger de Llúria, the same way as its neighbour Jaume I, were originally built and
used as military housing. An analysis of four designs consecrated to Jaume I, plus the corresponding to Roger de
Llúria, questions if they two undocumented designs are two intermediate versions of the first project, that one of
Coronel Rueda, in 1847, and a few posterior adjustments, created in January 1879.

In 1868, the antique military Ciutadella is overthrown (the creation of the Parc of the Ciutadella in 1872). As
compensation, the Ministry of War demands the construction of two military housings, Jaume I and Roger de
Llúria, that are carried out in 1887, and some annex military pavilions.

The housings of Ciutadella were conceived from some fixed modules, with constructed wings from the
rectangular elongated floor, and from the ground floor and two other floors, with a roof with two slopes,
organized around a rectangular arcaded patio. More than a century ago, the housings of the Ciutadella
introduced the shapes which are characteristic of the centre of l’Eixample.
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4.2.8.1 CONSTRUCTIVE DETAILS OF THE FACADES OF BUILDINGS JAUME I AND ROGER DE LLÚRIA

THE REHABILITATION: La surface of the land of the building Roger de Llúria has 8,997 m2, with surface
constructed in floor of 5,292 m2 and a rehabilitated surface of 26,957 m2. The team of MBM architects S.S,
consisting of Josep Maria Martorell, OriolBohigas and David Mackay, were the responsible of the rehabilitation.

From the outside, the same rectangular proportions as Jaume I are preserved, but the difference is in the inside,
one floor has the shape of a ring, which creates an interior patio with the same height as that of an Eixample
street (80 metres). In this space, two new constructions were created: one with a glass façade, where the rooms
of highest capacity are located; another contains the offices for the teachers with a body suspended over the
patio. This latter one consists of four floors and a façade that is coronated with wood and big horizontal cuts on
the windows. The patio is located at underground level and coverts an aluminium covering, glass and iron that,
with a saw tooth structure, allows to capture natural light.

In one extreme of the interior patio of the building Roger de Llúria we can find the Memorial of the professors
that were separated in the Catalan Universities at the beginning of the dictatorship of General Franco (1939-
1940).

The Memorial consists of a circular glass box, 4 m in diameter and 40 cm in height. The superior lid is composed
by three glass laminas, and in the middle, labelled, the names of all the honoured teachers, and the inferior lid is
made of translucent glass.

LEGEND:

01. FACTORY WALL OF 80cm AND HARD BRICK OF 30 x 15 x 50 cm

02. UNFINISHED FAÇADE, DETERIORATED STUCCO

03. IN THE CASE OF JAUME I, SCRAPED STUCCO SALMON COLOUR

04. SOCKET 55cm HIGH

05. CONCRETE CEILING OF 25+5cm

4.2.9 ACTUAL STATE OF THE FACADES OF THE BLIND WALLS AND THE TOWER IN THE PATIO OF JAUME I

INFORMATION: EsteveBonell and Josep Maria Gil were the ones in charge of the recovering of the old barracks
of Jaume I, and also the ones in charge of creating inside this space or patio where the rehabilitation is centred
for a tower of four floors. The old military headquarters are actually one of the most peculiar discovered patios in
Barcelona, of 3,160m2. It consists of an exterior space adequately created for recordings, expositions or open-air
fairs, as well as night ones thanks to the illumination implemented.

LOCATION: These facades are located in the interior of a patio in Jaume I, of de UPF campus of Ciutadella.

4.2.9.1 CONSTRUCTIVE DETAILS OF THE FACADES OF THE BLIND WALLS OF THE TOWER IN THE PATIO IN JAUME
I

A: CONCRETE CEILING
B: BASE CLOSURE
C: IMPERMEABLE ESCOPIDORA
D: WINDOW
E: IMPERMEABLE LINTEL
F: IIMPERMEABLE QUEIXAL
1: ULMA Polymer concrete façade plaque
2: Vertical mountant
3: Thermic isolation
4: Anchoring to unify the starting inverted profile with the mountant
5: Self-screwing union snail of mountant with anchoring
6:Self-screwing union snail of Anchoring to unify the starting inverted profile with the mountant
7: Starting inverted profile
8: Continued profile guide
9: ULMA Polymer concrete escopidora
10: Stuck elalsticwaterbreaker
11: Stuck elasticcorner plaqueon profile guide
12: Angular against corner
13: Rivet
14: Wrought fixation tac and base closing
15: Anchoring to base closure and wrought
16: Self-screwing union snail of profile guide and mountant
17: Starting profile
18: Anchoring to unify the angular union support with the mountant
19: Self-screwing union snail of angular support and anchoring
20: Self-screwing union snail of union between anchoring and starting profile
21: Angular support
22: ULMA Polymer concrete lintel
23: Self-screwing union snailof corner angular and profile guide
24: Water evacuation hole
25:Queixal de formigópolímer ULMA
26: ULMA concrete polymer Cavalló
27: Blocking piece

4.2.10 ACTUAL STATE OF THE FAÇADE OF THE MILITARY HOUSING OVER L’ÀGORA IN FRONT OF THE FPM
FOUNDATION

INFORMATION

The block were built in 1886 as compensation for the military, who assigned land into the interior of Ciutadella in
order to construct pavilions of Universal Exposition. The people living there were always in the military and civil
guards but now the UPF owns these lands.

LOCATION The façade is located in the UPF Campus in Ciutadella in fron the thePascualMaragall Foundation
(FPM), in street Dr.Trueta.
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4.2.10.1 CONSTRUCTIVE DETAILS OF THE FAÇADE OF THE MILITARY HOUSINGS OVER L’ÀGORA AND IN FRONT OF
THE FPM FOUNDATION

LEGEND

01. FACTORY WALL OF 55cm HIGH WITH HARD BRICK OF 30 x 15 x 50 cm

02. UNFINISHED FAÇADE, SCRAPED DETERIORATED STUCCO

03. MORTAR M 7,5

04. CHALK AND PAINT INTERIOR FINISHING

05. SOCKET 55cm HIGH

06. THERMIC ISOLATION OF EXTRUDED POLYSTYRENE

5. SELECTION AND PRESENTATION OF CHOSEN FACADES

Once we conducted all our presentations about the facades in the study, and once drawn and determined al its
constructive details of the different sections, then we understood their structural function. We arrive to the
conclusion that the implantation of a green wall due to its characteristics can be implemented in nearly any wall.

The buildings of the UPF Campus in PobleNou, as well as the ones in Roc Boronat and over the Guttenberg
Square, or the one in the corner with Tànger with Roc Boronat, they are all buildings that are constructed with
systems of slats. They use as much solar light as possible, this system allows the regulation of light leading to
energy saving and to cooling down the building, as it creates shadowed areas which reduce the energetic
incidence to which they are usually subjected. For this reason, the implementation of a planting system wouldn’t
be appropriate as the building is very new andit works properly energetically.

The façade in the factory in PobleNou we consider to be a building that commemorates the memory of what that
whole area was once before, and how it was constructed respecting the alignment of the new Example of Cerdà,
giving historical reference to this Campus. Conserving this factory traditional façade adds to its architectonic
historical reference as it makes it stand out to the other buildings in the area.

When talking about the Sout-West façade, over the terrasse of the café in Campus Mar, we find a good location
where a bit of life would be added. The problem lays in that the collocation of a façade would cause shadow all
over the inside of this part of the building, and that wouldn’t be desired as the inside this metallic closed
structure is full of picture windows. Also, the salinity due to its location close to the sea could also affect the
plants, as they don’t tolerate salt too well.

Regarding the Campus Ciutadella, the façade in Jaume I would be a good option, as it has a Southern orientation
and for this reason it receives a lot of sunlight, the implementation of this system would be a good solution to
this problem. On the other side, it has been recently rehabilitated.

The blind walls located inside the patio of the previously stated building, is a tower created also through a new
constructive system, ventilated and that works correctly, we find no motivation to carry it out.

Finally, we arrive to the wall in Roger de Llúria on Wellington housings and the façade of military housing over
Àgora in front of the PascualMaragall Foundation (FPM). We prefer these two options for the UPF’s own interest,
and also because they are the two facades that are at present being rehabilitated. It’s a very good opportunity as
the new green wall system can be applied. Regarding the orientations, the possible problems are that they have
lots of shadows, but we will see this in detail with a study we will conduct with the program ECOTEC.

Each proposal of intervention chosen for each façade is the one we consider as most appropriate and which
adapts best to both the physical and structural characteristics, and as long as we comply all the desired
objectives for a façade of these characteristic: environmental, decorative, economic and social.

The proposal we are presenting is the incorporation of a wall with different plant species to the façade in the
rehabilitating Campus in Ciutadella of the UPF. The wall of Roger de Llúria over the Wellington housings.

A main factor to have in mind when facing projects like this is the façade’s orientation: in our case, the
orientation is firstly SOUTH-WEST. It is also important to check the incidence of shadows caused by the closest
buildings, and in this case we have the inconvenient that there are lost of trees and vegetation, a factor which
affects solar incidence. We will have to consider these facts when choosing the plants to implement, identifying
those areas where the sun hits, and having in mind that the solar incidence depends on the area and on the time
of the year and the season, and also those areas which remain nearly permanently in the shadow.

As a consequence, the plant choosing will be made according to the architectonic and constructive
characteristics of the facades, depending on its adaptability to the weather, the environment, humidity, and we
should also have in mind the proximity to the sea, if possible by choosing species which are resistant to salinity
and humidity.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


