
 

 

 

 

 

 

 

 

REDESCOBRIR ELS TERRATS DE BARCELONA  

Un nou espai per a la comunitat  

  

 

 

 

 

 

 

Alumna: CAPELLÀ AMORÓS, Paula 

Tutora: AYXENDRI GAIRAL, Joana 

Tribunal de tecnologia:  

Presidenta: GARCIA ALMIRALL, María Pilar 

Vocal: CRESPO SÁNCHEZ, Eva                                  

Vocal: GARNICA GONZALEZ-BARCENA, Julio Fidel 

Treball Final de Grau - Curs 2019-2020  



TFG – Redescobrint els terrats de Barcelona  Paula Capellà Amorós 

1 
 

 INDEX  
 

 

 
1. Justificació del tema d’estudi 

2. Antecedents 

2.1. Estat actual de les cobertes de la ciutat 

2.2. Que és la coberta catalana 

2.3. Sistemes constructius de la coberta catalana 

3. Rehabilitació a cobertes verdes 

3.1. Mètodes de rehabilitació 

3.2. Eficàcia energètica  

3.3. Exemple 

4. Millores a la comunitat i la ciutat 

5. Conclusions 

6. Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

pàg. 02 

pàg. 04 

pàg. 06 

pàg. 08 

pàg. 10 

pàg. 12 

pàg. 12 

pàg. 25 

pàg. 26 

pàg. 31 

pàg. 32 

pàg. 33 

 

 

 

 

 

 



TFG – Redescobrint els terrats de Barcelona  Paula Capellà Amorós 

2 
 

1. Justificació del tema d’estudi 

 

Quan s'observa el mapa de la ciutat de Barcelona des de l’aire, es evident que 

els espais verds existents actualment a la ciutat són escassos. Els pocs que es 

poden trobar es caracteritzen per ser grans parcs molt marcats, com la Ciutadella o 

el Parc Güell i un cop ens allunyem d’aquests veiem com la resta de zones de la 

ciutat destaquen per la manca de vegetació i espais verds on poder gaudir de la 

naturalesa. Arribats a un punt on la ciutat cada vegada s’estén més en longitud, 

fent desaparèixer les zones vegetals, és necessari replantejar-se formes de creació 

d’espais naturals integrats en la vida de les persones cosmopolites, que alhora 

volen compatibilitzar la vida en una ciutat amb una de més ecològica.  

 

 
Il·lustració 1: Plànol de l’àrea de Barcelona on es veuen els espais verd de la ciutat. -  Font: Pla del verd i de la 
biodiversitat de Barcelona 2020. Resum. Ajuntament de Barcelona. 

Per aquest motius, , un cop se'ns dona la opció de realitzar un treball final de 

grau d’un tema que ens interessi personalment, el primer que em va passar pel cap 

va ser la rehabilitació de les cobertes de la ciutat, convertint-les en espais verds.  

Si ens fixem en el mapa de Barcelona, veurem que més del 60% de les 

cobertes són cobertes típiques catalanes, trepitjables amb acabat de rajola 

ceràmica, aptes per poder afrontar una coberta verda i poder formar una part 

important de l’edifici i de la comunitat de veïns. De la mateixa manera que molts 

edificis rehabiliten les seves entrades, modernitzen l’espai d’entrada als habitatges, 

un espai que és de pas i una persona no utilitza més de dos minuts per poder 

arribar a l’ascensor o a l’escala per poder pujar al seu pis, també es podria pensar 

en la rehabilitació de la coberta de l’edifici, un espai que per la majoria dels veïns 

és poc conegut i només s’utilitza per aquelles persones que encara no tenen 

assecadora a casa i prefereixen estendre la roba a l’exterior. La majoria de les 



TFG – Redescobrint els terrats de Barcelona  Paula Capellà Amorós 

3 
 

cobertes de la ciutat estan descuidades i no se’ls hi dona tota la importància que 

des del meu punt de vista hauria de tenir, però és un espai més de l’edifici i per les 

seves condicions podria ser utilitzat com a espai d’estar exterior o per a tenir-hi un 

petit hort urbà per a tots els habitants de l’edifici.  

La primera experiència que em va ajudar a veure la coberta dels edificis com 

a una zona d’oportunitat, va ser com a voluntària del Open House Barcelona, on 

vaig tenir la sort, entre d’altres, de poder visitar les oficines i parlar amb els 

arquitectes fundadors de La Casa por el Tejado, un estudi d’arquitectura que 

funciona fent remuntes a edificis ja existents de Barcelona consensuant amb els 

veïns la creació d’un nou pis a canvi de la millora dels espais comuns del mateix, 

com són la rehabilitació de la façana, les escales i la col·locació d’un ascensor en els 

habitatges que encara no en tenen. D’aquesta manera no només es beneficiava 

l’empresa sinó que tota la comunitat hi acabava guanyant. Aquestes remuntes es 

feien a partir d’elements prefabricats i tenint en compte l’estructura ja existent de 

l’edifici, de manera que pogués suportar una planta més. Veient que l’estructura 

tipus d’un edifici de l’Eixample pot suportar el pes d’una nova planta, cal suposar 

que també podria amb una coberta verda i les instal·lacions que aquesta 

comportaria.  

D'altre banda, un contacte més recent amb l'interès per el tema en qüestió va 

ser en l’assignatura de Construcció III. Se’ns va donar la tasca de detallar 

constructivament tota l’envoltant d’un edifici que haguéssim treballat a projectes 

anteriors. Com a detall de coberta, vaig pensar en una coberta verda i em vaig 

començar a interessar per les diferents maneres en les que es pot projectar aquest 

tipus de coberta, tenint en compte el tipus de vegetació que s’hi vol col·locar. Un 

cop acabat aquest treball, moltes preguntes se’m van passar pel cap, ja que 

aquests tipus de solucions constructives no només milloren l’estat de la coberta i la 

qualitat de vida de les persones que habiten l'edifici, sinó que també suposen un 

augment important de l'eficiència energètica.  

Aquest treball es centrarà en veure com amb l’ajuda d’una rehabilitació de 

coberta, amb les diferents solucions de cobertes verdes que es poden projectar per 

a una coberta de l’Eixample, es pot millorar la qualitat de vida d’una comunitat de 

veïns al generar un espai de lleure comú que podrien convertir-se en horts urbans, 

millorant així la vida a la ciutat de Barcelona, al incrementar la seva qualitat d’aire i 

generar un millor aprofitament dels recursos naturals, gràcies a la creació d'espais 

verds en les cobertes.   

Vull posar en pràctica tot el que he après durant aquests últims anys, tant 

dins de l’escola com a fora i agafar els conceptes que més m’han interessat per 

arribar a unes conclusions que m’ajudin a entendre millor com funcionen aquest 

tipus de cobertes. Poder-me formular preguntes i intentar trobar la resposta serà la 

base del meu projecte.  
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2. Antecedents 

  

Actualment, a la ciutat de Barcelona, la majoria de les cobertes són cobertes a 

la catalana, lleugerament inclinades amb un pendent mínim d'un 2-3% amb acabat 

ceràmic i trepitjables. Aquests terrats representen el 67% de la superfície de 

cobertes de la ciutat, segons el Consell Municipal de l’ajuntament de Barcelona1. La 

majoria d’aquests terrats no són utilitzats i només hi arriben aquells veïns que 

decideixen estendre la roba o per ubicar-hi noves instal·lacions de l’edifici que es 

desprenen del Codi Tècnic d’Edificació (CTE).  

Ja des un primer moment, la construcció de l’Eixample incloïa a l’interior de 

els illes un espai verd, el que Idelfons Cerdà s’imaginava com els “Pulmons Verds” 

de la ciutat. Un cop vist que aquesta idea no es va poder dur a terme, l’espai del 

terrat que per les seves característiques hauria de ser un punt important de la 

comunitat, un espai ampli, al aire lliure i que pot acollit una gran varietat de 

funcions, podria passar a ser aquest espai verd que en un principi ja estava ens els 

plans de la ciutat. En un moment d’alarma sanitària com ens trobem aquests últims 

mesos, seria interessant canviar la rutina de la construcció actual, ja que s’ha 

evidenciat la necessitat d’espais verds comunitaris.  
 

 
Il·lustració 2: Terrats i cobertes transitables a l’Eixample. Font: Espinet / Ubach Arquitectes i Estudi 

Ramón Folch i Associats. 

Des de finals del segle XVIII i durant tot el segle XIX, s’estén la generalització 

del terrat a tot Catalunya, una solució constructiva que substitueix la construcció 

tradicional de cobertes inclinades amb acabat de teules.  

Quan es comença la construcció de l’Eixample a Barcelona a partir del 1860-

1891, aquesta és la solució de coberta que s’utilitza en la majoria dels seus edificis, 

aconseguint així la reducció del volum i el pes que suposava una coberta inclinada i 

abaratint el cost de l’edifici. 

 
1 Informació de l’ajuntament de Barcelona. - Font: Terrats vius i Cobertes verdes [en línia] 
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La construcció d’un edifici tipus de l’Eixample es conformava per una 

estructura de murs de càrrega de maons, que a vegades podien acabar amb 

fonamentacions de pedra, amb gruixos de 45-60cm de gruix. La planta baixa, ja 

pensada per a ús comercial, es feia més diàfana, recolzant els murs sobre jàsseres 

apareixien unes pilastres fetes amb fossa (ferro colat). Les plantes tipus es 

caracteritzen pels murs d’obra de fàbrica de 15cm de gruix i envans de 5cm, la 

façana, també d’obra de fàbrica era de 30cm, ja que així es volia minimitzar 

l’entrada d’aigua a l’interior.  

 

Il·lustració 3: Tipologies d’estructures dels murs de càrrega dels edificis de l’Eixample – Font: Secrets d’un 

sistema constructiu, l’Eixample, Antonio Paricio Casademut

També s’han de tenir en compte el tipus de forjat utilitzat en l’edifici, que 

segons la seva època de construcció, poden ser forjats de fusta, de biguetes 

metàl·liques acompanyades normalment amb revoltons ceràmics i més endenvat, 

amb l’arribada de la postguerra els de biguetes de formigó. 

 

 
Il·lustració 4: Evolució de les tipologies de forjat que es troben als edificis de l’Eixample. – Font: Secrets d’un 

sistema constructiu, l’Eixample, Antonio Paricio Casademut i esquema d’ elaboració pròpia. 
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Si mirem la unió entre el sistema de murs de càrrega i l’estructura horitzontal, 

veurem que depenent del material emprat en el forjat tindrem diferents tipus d’unió 

entre les dues estructures.  

 

 

 
Il·lustració 5: Diferents tipus d’unió entre elements estructurals d’un edifici de l’Eixample. - Font: Secrets d’un 

sistema constructiu, l’Eixample, Antonio Paricio Casademut i dibuixos d’elaboració pròpia.  

 

 

2.1 Estat actual de les cobertes de la ciutat 

 

En la situació actual en la que ens trobem, on a causa del virus COVID-19, 

s’ha creat un estat d’alarma que s'ha allargat des del 16 de maig fins el 21 de juny, 

mesos que hem hagut d'estar 24h tancats en el nostre edifici, surt a la llum un 

problema que fa temps que està en la construcció de les nostres ciutats i sobretot 

del tipus d’habitatges que fins al moment es construeixen. Dins de cada habitatge 

s’han vist diferents realitats socials com l’infra-habitatge, els pisos compartits, 

habitatges on no existeix ni balcons o terrasses. Deixem els espais exteriors verds 

a les afores del nostre espai més proper i ara mateix els trobem a faltar, 

necessitem un espai exterior al qual poder accedir sense baixar al carrer, ens estem 

adonant que el petit espai dels balcons no és suficient i només uns pocs poden tenir 

accés a terrasses, ja siguin comunitàries com privades. És per això que trobo que 

és molt important aprofitar un espai com els terrats, que per les seves condicions 

és perfecte per a utilitzar-lo com a una extensió del propi habitatge.  

Últimament s’ha estat parlant de les habitacions satèl·lit2, de com un 

habitatge pot funcionar de manera més eficient no tenint tot l’espai unit, podent 

considerar l’espai de coberta com una habitació més de l’habitatge, però per això 

s’haurà de revisar la normativa actual d’habitabilitat, ja que en aquests moments 

especifica que l’habitatge s’ha de trobar en un perímetre continu.  

L’ajuntament de Barcelona ja va començar a impulsar des de l’any 2014 el 

projecte “Terrats vius i cobertes verdes”3 on es proposa, de la mateixa manera que 

s’ha plantejat en aquest treball, l’oportunitat de convertir els terrats de la ciutat en 

cobertes verdes. Aquesta iniciativa es va materialitzar l’any 2017 on es va obrir un 

concurs amb el qual 10 projectes de cobertes verdes van obtenir el finançament per 

 
2 Entrevista a Xavier Monteys, arquitecte i coordinador del grup de recerca Habitar de la UPC. Diari Ara 
publicació de 25/04/2020 a Barcelona. 
3 Web de l’Ajuntament de Barcelona – Ecologia Urbana  
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a poder fer les obres, una iniciativa que aquest any també es tenia pensat tornar a 

fer, però que donat els problemes que tenim a l’actualitat s’ha paralitzat. 

 

Il·lustració 6: Projecte de proposta i formalització de la coberta verda al carrer Aragó nº 174 - Font: Web 

ajuntament de Barcelona: Qui té una coberta té un tresor. 

Com ja he comentat a la introducció del treball, la majoria de les cobertes de 

Barcelona actualment estan en desús, això significa que l'única utilitat actual 

d'aquestes és la d’allotjar maquinaries de diverses instal·lacions dels habitatges.  

Per una altre banda, si un es fixa en l’actual imatge aèria de la ciutat de 

Barcelona, podrà veure que en la majoria de les seves cobertes només s’hi veuen 

els badalots de les caixes d’escales i les instal·lacions respectives de cada edifici, els 

pocs edificis que actualment donen ús al seu terrat són hotels i les escoles que 

situen els seus patis a la coberta, també existeixen, com em dit abans, alguns pocs 

terrats que ja s’han habilitat com a espais verds i comunitaris, ja sigui amb ajuda 

de l’ajuntament o projectes privats. 

 

Il·lustració 7: Diferents imatges de terrats de l’Eixample, mostrant el seu desgast – Font: elaboració 

pròpia.

 

Això si, si agafem una visió general del com es veu la ciutat de Barcelona, el que 

més trobarem són imatges com aquestes que just tenim a sobre, de superfícies 

força grans, poc utilitzades i amb poc manteniment.  

 Les intervencions que més es fan en aquest tipus de cobertes són 

relacionades amb patologies de la mateixa coberta, com ara la substitució de la 
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làmina impermeable o col·locació d’aïllament tèrmic en aquells edificis que no en 

tinguessin, ja que abans de la Norma Bàsica d’Edificació NBE-CT/79 aprovada l’any 

1979, no era d’obligatorietat la col·locació de l’aïllament tèrmic als edificis.  

 

2.2 Que és la coberta catalana 

La coberta catalana és un tipus de coberta ventilada molt característic en 

climes càlids com el mediterrani. Aquestes cobertes es caracteritzen per tenir una 

cambra d'aire ventilada que es troba pràcticament a la mateixa temperatura que 

l'exterior, aquesta cambra és un espai buit que en construccions més recents s’hi 

ha situat la barrera impermeable de  la coberta i el seu aïllament tèrmic. Per a 

considerar-ne ventilada fa falta que disposi d'obertures grans, situades de forma 

que la ventilació es produeixi al llarg de tota la coberta.  

Els principals avantatges de la cambra ventilada són dos: 

1. La capacitat d'evaporar i evacuar les petites filtracions de la barrera 

impermeable degudes a precipitacions o com el vapor d'aigua que prové de l'espai 

habitable interior que se sol condensar en refredar-se. 

2. Fenomen de refrigeració de la coberta a l'estiu, en aquesta estació el sol 

incideix damunt de la coberta quasi perpendicularment, produint un escalfament de 

la teulada important. En les cobertes ventilades la fulla exterior actua com un 

radiador i la corrent d'aire intern com el fluid refrigerador. 

La posada en obra generalment és sense interrupcions, pot ser executada 

amb condicions atmosfèriques adverses.  

El problema més normalitzat de les cobertes són les filtracions d'aigua i 

humitats. Si existeix un sistema d'impermeabilització de cobertes es deteriora al 

llarg dels anys i al final serà necessari substituir-lo o reparar-lo, tot dependrà de la 

qualitat de treball, del sistema utilitzat i de si ha rebut algun tipus de manteniment, 

així que abans de fer qualsevol canvi a la coberta actual, s’haurà d’estudiar que 

actualment no hi hagi cap tipus de filtració a la coberta de l’edifici. Per altre banda, 

si l’edifici no s’ha rehabilitat mai, és possible que no existeixi aquesta capa 

d’impermeabilització ja que no es comencen a introduir a Espanya fins a finals del 

segle XX quan va aparèixer la primera patent d’impermeabilització com a La 

Calandrita4. 

 

 

 

 

 
4 GRAUS, Ramón (2005) La cubierta plana, un paseo por su historia. Edicions UPC 
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La composició de la coberta catalana tradicional es divideix en onze parts:  

1. Forjat unidireccional de biguetes metàl·liques amb revoltons ceràmics de 

doble rajola. 

2. Maó foradat, totxana de 30x15x5cm, que formarà de l’estructura 

d’envanets de sostremort per a la ventilació de la coberta.  

3. Càmera d’aire.  

4. Triple capa de rajola ceràmica a contrapetjada, col·locada de manera que 

es recolzi en cada una de les fileres de maó foradat. 

5. Capa d’impermeabilització. 

6. Morter de ciment. 

7. Doble capa de rajola ceràmica a contrapetjada per a la creació de 

pavimentació exterior. 

8. Canonada per a la evacuació d’aigues pluvials. 

9. Peça ceràmica per la protecció de la cambra d’aire de la coberta. 

10. Ampit de 90cm. 

11. Minvell de caixa. Aquest element constructiu es va inventar/descobrir a 

causa dels diversos problemes que es trobaven amb aquest tipus de 

coberta i les seves dilatacions quan aquesta es trobava encastada als 

murs perimetrals de la coberta. 

 

 

Il·lustració 8: Detall constructiu de la coberta catalana tradicional. – Font: elaboració pròpia 
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2.3 Sistemes constructius de la coberta catalana 

La part més important de la coberta és el seu suport, l’últim forjat de 

l'edificació. Com he comentat al començament del treball en les cobertes catalanes 

aquest forjat està format, en construccions tradicionals amb bigues de fusta o 

metàl·liques amb revoltons ceràmics realitzats amb rajoles o amb revoltons de 

gruix i sobre aquest una capa reguladora que l’anivella. En construccions més 

modernes, el forjat pot ser de bigues de formigó prefabricat o metàl·liques (amb 

perfils conformats) amb revoltons de morter o de ceràmica industrialitzada. 

Dividirem aquest apartat en dos, per explicar tant la construcció de la 

coberta catalana tradicional com la coberta catalana moderna. 

El procés constructiu de la coberta catalana tradicional: 

1a Fase: Col·locació de les fileres de totxo cada 50cm sobre l’element 

d’estructura horitzontal per a la formació de l’estructura d’envanets de 

sostremort i la creació de la cambra d’aire per a la ventilació de la coberta. 

També s’haurà de delimitar el minvell a tot els murs perimètrics, utilitzant el 

mateix material de totxo.  

2a Fase: Col·locació dels elements de recollida d’aigües pluvials, tant els 

baixants com els col·lectors, i preparació de la trobada amb els imbornals. 

3a Fase: Triple capa de rajola ceràmica a contra petjada col·locada de 

manera que es recolzi en cada una de les fileres de totxo. 

4a Fase: Morter de ciment per a adherencia del paviment. 

5a Fase: Col·locació del paviment de la coberta, format per un capa de 

rajola ceràmica, també a contra petjada. 

6a Fase: Col·locació dels imbornals per evitar el taponament de les 

canonades de recollides d’aigua amb elements externs. 

El procés constructiu de la coberta catalana moderna: 

1a Fase: La primera fase és la col·locació d’una barrera de vapor i les fileres 

de maons per a suportar el pes de la coberta. Aquesta estructura es 

coneguda com a envanets de sostremort i està formada per línies mestres 

ceràmiques col·locades de cantell i encolades amb morter.  

2a Fase: Aïllament tèrmic, normalment s’utilitza llana de roca encastada 

entre les parts inferiors dels envanets de sostremort, deixant espai suficient 

per a la cambra ventilada, permetent que l’aire pugui anar recorrent tot 

l’interior de la coberta. 

3a Fase: Primera capa per a cobrir la coberta, per embolcallar els envanets 

de sostremort. Es solapen dues línies de rajola ceràmica a contra petjada, la 

primera fila es recolza i encaixa amb guies de fusta alineades amb els  

envanets de sostremort per tal de tenir un suport. 
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4a Fase: Formació de pendents, ja que al considerar-la una coberta plana 

tindrà una inclinació mínima del 6%. Pot ser de formigó alleugerit o morter 

de ciment. 

5a Fase: Elements de desguassos, es tracta de la instal·lació de sifons o tubs 

de desguàs sobre la superfície de formació d'arracades i cada 40m2 de 

superfície de coberta en planta. Aquests hauran de mantenir una separació 

amb el parament vertical de 0,5-1m i una distància de 2-3 cm per sota del 

pla de formació de pendents. El procés de col·locació s'ha de realitzar tenint 

en compte que són un punt feble de la coberta i poden haver-hi filtracions 

d'aigua, per aquest motiu s'han de reforçar aquest punts amb capes dobles 

d'impermeabilització. 

6a Fase: Impermeabilització, es tracta de la col·locació de làmines 

impermeables com poden ser les teles asfàltiques. Aquest material ha de 

resistir altes temperatures, ja que és un dels materials que estarà més 

exposats a les variacions de temperatura de la coberta i ha de poder 

suportar dilatacions i contraccions. Tot i que aquesta capa es col·loqui tenint 

en compte aquestes circumstàncies, no deixa de ser un dels elements de 

coberta amb més possibilitats a trencar-se, per això s’ha d'assegurar un bon 

manteniment al llarg dels anys. 

7a fase: Sòcols perimetrals i interiors de la coberta, es tracta de la 

col·locació de làmines impermeables en tot el perímetre de la coberta per a 

aconseguir la impermeabilització de la unió entre la coberta horitzontal i del 

parament vertical. Es fixa un perfil d'alumini o plàstic amb forma de "Z" i es 

segellen les separacions del material del parament vertical amb la 

làmina impermeable de tela asfàltica. 

8a fase: S'han de dissenyar juntes de dilatació del suport, que coincideixin 

amb les pròpies de la coberta. Es realitzen cada 15 m en totes les seves 

cantonades i en la trobada amb paraments verticals, mantenint a més les 

juntes que es troben en l'estructura resistent.  

9a Fase: Capa protectora al punxonament.  

10a Fase: Acabat i protecció, al trobar-nos en un clima mediterrani el 

material més utilitzat com a acabat de protecció és el ceràmic, aquest es 

col·loca formant en dues capes contra petjada fixades amb morter de 

ciment.  
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3. Rehabilitació a cobertes verdes  

Hi ha diversos factors a tenir en compte en la rehabilitació d’una coberta, el 

primer de tots i el més important és l’estat actual de la coberta a rehabilitar, ja que 

si volem conservar-la aquesta haurà de complir amb la normativa vigent. Per 

començar, haurem de conèixer l’any en que es va construir per tenir una primera 

idea del tipus de coberta i estructura que ens trobarem; si tindrem aïllament o no, 

o si tindrà col·locada una làmina impermeabilitzant. També haurem de comprovar 

que totes aquestes capes estiguin en bon estat, ja hem detallat en l’explicació de la 

coberta catalana la importància de la estanqueïtat de la coberta, i qualsevol 

fractura en els seus elements, sobretot a la làmina impermeable, seran causa 

d’humitats. 

Un altre aspecte important a tenir en compte és l’estructura de l’edifici. Quan es 

pretén fer una rehabilitació que impliqui un increment del pes a la coberta, s’ha de 

conèixer quina és l’estructura de tot l’edifici, sobretot el forjat de coberta, que serà 

el que aguanti aquest increment. Com veiem a les primeres explicacions de la 

construcció de l’Eixample, hi ha diferents tipus de forjats amb els que ens podem 

trobar, i en alguns casos és possible que sigui necessari un reforç de l'estructura. 

Per últim són tots els elements que no pertanyen a l’estructura de la coberta 

però hi estan col·locats, com per exemple totes les màquines de climatització que 

cada habitatge té, també tota la instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials, que tot i 

que es rehabiliti la coberta hauran de continuar mantenint la seva funció.  

 

3.1 Mètodes de rehabilitació 

Per a aquest treball he considerat dos mètodes de rehabilitació possibles en un 

edifici de l’Eixample:  

1. Cobrir la coberta catalana actual amb una coberta verda, elevant la cota 

d'acabat. 

2. Enretirar tots els acabats de la coberta catalana, fins arribar a l'estructura, i 

substituir-la per una coberta verda, mantenint la cota d'acabat. 

Abans de descriure aquestes dues opcions de rehabilitació començarem per 

entendre l’estructura actual de l’edifici i comprovar si és possible afegir més pes a 

la coberta actual i si els elements que la composen necessitaran algun element de 

reforç estructural. 

Tindrem en compte els següents paràmetres, obtinguts de les taules de 

resistències d’elements del CTE5 i també segons els materials més tradicionals que 

s’utilitzaven en l’època de la construcció del edificis de l’Eixample6: 

 
5 Catálogo de elementos constructivos del CTE. Instituto Eduardo Torroja con la colaboración de CEPCO 
Y AICIA. Enero 2010. 
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- Sobrecàrrega d’us uniforme 

Interior d’habitatges..................................................... 200 Kg/m2 

Locals comercials......................................................... 500 Kg/m2 

Coberta transitable...................................................... 200 Kg/m2 

Neu............................................................................ 40 Kg/m2 

- Pes específic dels materials 

Totxo massís............................................................. 1800 Kg/m3 

Maçoneria ordinària.................................................... 2400 Kg/m3 

Carreus i obra de fàbrica.............................................2000 Kg/ m3 

- Pes propi dels forjats 

Biguetes metàl·liques amb revoltó ceràmic doble............. 300 Kg/m2 

 Coberta ventilada a la catalana ..................................... 250 Kg/m2 

- Resistències 

Totxo massís.............................................................. 20 Kg/cm2 

Maçoneria ordinària............................................. 400-500 Kg/cm2 

 

Primer haurem de comprovar que el forjat que suporta la coberta actual 

podrà aguantar també la nova coberta, sobretot tenint en compte el tipus 

d’element estructural que s’ha utilitzat depenent de l’època de construcció.  

Primer ens fixarem amb els edificis d’estructura de perfils metàl·lics: 

 

Il·lustració 9: Taula de màxima carrega admissible segons el perfil i la longitud de la llum de la mateixa.- Font: 
“Cómo debo construir”. Autor:  Pedro Benavent. 

 
6 PARICIO CASADEMUNT, Antoni (2001) Secrets d’un sistema constructiu: l’Eixample. Editorial Edicions 
UPC 
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En aquesta primera taula, veiem les carregues màximes admissibles dels 

perfils utilitzat en l’època de la construcció de l’Eixample. Més concretament, els 

perfils utilitzats en els edificis en qüestió eren els de l’ala estreta d’entre 110 i 

180mm de cantell, segons el tipus de llum que havien de tenir aquestes biguetes7. 

 

Il·lustració 10: Ús dels diferents tipus de perfils segons el seu cantell. - Font: Secrets d’un sistema constructiu, 

l’Eixample, Antonio Paricio Casademut. 

Si per altre banda ens trobéssim amb un forjat de biguetes de fusta, 

hauríem de tenir en compte el tipus de material utilitzat, ja que cada fusta té unes 

característiques diferents i sobretot la mesura del cantell. En la construcció de 

l’Eixample, les fustes més utilitzades eren els pins, tot i que també ens podem 

trobar amb altres tipus de fustes com ara el melis o el flandes8. 

 

Il·lustració 11: Resistència dels diferents tipus de fustes. - Font: Secrets d’un sistema constructiu, l’Eixample, 

Antonio Paricio Casademut. 

En el moment que procedim a realitzar els càlculs, que dependran del tipus 

d’estructura de l’edifici d’estudi, si observem que el forjat actual no pot resistir el 

pes de la nova coberta, s’haurà de plantejar un reforç a l’estructura. Aquest reforç 

s’haurà de fer en dues fases, la primera serà reforçar les bigues per sota amb un 

trencallums, la segona seria un reforç per sobre del forjat actual (enretirant tota 

l’estructura de la coberta catalana) per col·locar una capa de compressió, distribuint 

així el pes dels envanets de sostre mort, evitant que aquest actuïn com una carrega 

càrrega puntual, com fan al forjat actual, i convertint-los en una carrega uniforme. 

 

Il·lustració 12: Imatge de col·locació d’un trencallums. – Font: Projecte de rehabilitació i canvi d’ús d’un edifici 

unifamiliar en hotel rural situat a roda de ter (PFG) Autor: Guillem Molet Brun. 

 
7 PARICIO CASADEMUNT, Antoni (2001) Secrets d’un sistema constructiu: l’Eixample. Editorial Edicions 
UPC 
8 PARICIO CASADEMUNT, Antoni (2001) Secrets d’un sistema constructiu: l’Eixample. Editorial Edicions 
UPC 
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COBERTA CATALANA TRADICIONAL 

SECCIÓ A 

P.Coberta+P.Forjat (x4)+P.Murmaó 

- P.Coberta: (PP.coberta+PP.Forjat)·1,35+SCneu·1,5+SCús  

(250 kg/m2+300 kg/m2)·1,35 + 40 kg/m2·1,5 + 200 kg/m2 
=1000 kg/m2 

1000 kg/m2 ·2m = 2000 kg/m 

 

- P.Forjat (x4): PP.Forjat·1,35+SCús·1,5 

300 kg/m2 ·1,35 + 200 kg/m2 ·1,5 = 705 kg/m2 

705 kg/m2 ·2m = 1410 kg/m 

1410 kg/m · 4 plantes = 5640 kg/m 

 

- P.Murmaó: Amplada · h(total) · PP.mur 

0,30 m · (3,50 m · 5 plantes) · 1800 kg/m3 · 1,35 =       
=12760 kg/m 

 

σA(mur) = (P.Coberta + P.Forjat (x4) + P.Murmaó)/A =  

= (2000 kg + 5640 kg + 12760 kg) / (30 cm · 100 cm) = 

20400 kg / 3000 cm2 = 6,8 kg/cm2 < 20 kg/cm2 (resistència 
maó) 

 

SECCIÓ B 

P.Coberta+P.Forjat (x5)+P.Murmaó+P.Murmaçoneria 

- P.Forjat (x5): 

1410 kg/m · 5 plantes = 7050 kg/m 

 

- P.Murmaçoneria: Amplada · h(total) · PP.mur 

0,60 m · 4 m · 2400 kg/m3 · 1,35 = 7776 kg/m 

 

σB = (P.Coberta + P.Forjat (x5) + P.Murmaó + 
P.Murmaçoneria)/A = (2000 kg + 7050 kg + 12760 kg + 7776 
kg)/(60 cm·100 cm) = 29586 kg / 6000 cm2 = 4,9 kg/cm2 

σterreny = (P.Coberta + P.Forjat (x5) + P.Murmaó + 
P.Murmaçoneria)/A = 

= 29586 kg / 12000 cm2 = 2,4 kg/cm2 < 2-3 kg/cm2 
(t.adm. terreny)      
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Un cop veiem que l’estructura actual encara pot suportar més pes (en molts 

edificis de l’Eixample en els quals s’ha fet una remunta, o fins i més d’una s’ha 

mantingut l’estructura actual), procedirem a explicar les dues propostes de 

rehabilitació. 

- MANTENIR LA COBERTA CATALANA 

La coberta catalana basa el seu funcionament en un tauler sobre envans, 

que deixen una cambra ventilada a través d'uns sòcols perimetrals (minvell).  

La inclinació del tauler ha de garantir la ràpida evacuació de l'aigua cap als 

embornals, assegurant que no es mulli la cambra. Com ja he explicat en l’apartat 

de la coberta catalana, aquesta cambra ventilada té la funció d’aïllament tèrmic a 

l’interior dels habitatges i si hi ha alguna entrada d’aigua evaporar-la pel corrent 

constant de l’aire exterior.  

Per aquest motiu, en les futures rehabilitacions s'ha d'assegurar que els 

forats de ventilació no s'embossen o tapen, ja que sinó la coberta deixaria de fer 

les seves funcions principals i filtraria aigua als habitatges. 

Primer, haurem de comprovar que l’estructura actual de l’edifici podrà 

suportar el pes de la nova coberta verda que anirà sobre la coberta actual, per tant 

haurem de tenir en compte uns quants paràmetres. Primer, el tipus de coberta 

verda que voldrem col·locar. Per aquesta rehabilitació agafarem el tipus de coberta 

intensiva mitja, amb un pes de 465kg/m2 que pot tenir-hi arbustos de fins a 3m 

d’altura.  

 

 

Il·lustració 13: 1 Detall del diferents tipus de coberta verda tenint en compte el seu pes (terra en estat moll). - Font: 
Zinco, Sistemas para cubiertas verdes intensivas. 
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COBERTA VERDA (Mantenint la existent): 

SECCIÓ A 

P.Coberta verda+P.Forjat (x4)+P.Murmaó 

- P.Coberta verda:  

(PP.coberta verda+PP.coberta +PP.Forjat)·1,35+SCneu·1,5+SCús  

(540 kg/m2+250 kg/m2+300 kg/m2)·1,35 + 40 kg/m2·1,5 + 
200 kg/m2  

= 1730 kg/m2 

1730 kg/m2 ·2m = 3460 kg/m 

 

- P.Forjat (x4): PP.Forjat·1,35+SCús·1,5 = 5640 kg/m 

 

- P.Murmaó: Amplada · h(total) · PP.mur = 12760 kg/m 

 

σA(mur) = (P.Coberta verda + P.Forjat (x4) + P.Murmaó)/A =  

= (3460 kg + 5640 kg + 12760 kg) / (30 cm · 100 cm) = 

= 21860 kg / 3000 cm2 = 7,2 kg/cm2 < 20 kg/cm2 (resistència 
maó) 

 

SECCIÓ B 

P.Coberta verda+P.Forjat (x5)+P.Murmaó+P.Murmaçoneria 

- P.Forjat (x5): 1410 kg/m · 5 plantes = 7050 kg/m 

 

- P.Murmaçoneria: Amplada · h(total) · PP.mur 

0,60 m · 4 m · 2400 kg/m3 · 1,35 = 7776 kg/m 

 

σB = (P.Coberta verda + P.Forjat (x5) + P.Murmaó + 

P.Murmaçoneria)/A = 

= (3460 kg + 7050 kg + 12760 kg + 7776 kg)/(60 cm·100 
cm) =  

= 31046 kg / 6000 cm2 = 5,2 kg/cm2 < 500 kg/cm2 (resist. 
maçoneria) 

 

σterreny = (P.Coberta verda+P.Forjat (x5)+ 
P.Murmaó+P.Murmaçoneria)/A = 

= 31046 kg / 12000 cm2 = 2,6 kg/cm2 < 2-3 kg/cm2 (t.adm. 

terreny) 
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Un cop comprovat que l’edifici pot aguantar el pes de la coberta verda 

procedim a comprovar si els envanets de sostremort també podrien suportar el pes 

d’aquesta nova coberta. Per fer el càlcul hem tingut en compte que les filades de 

maons estan col·locades cada 50cm i com veiem a la imatge numero 9, agafarem la 

resistència de 7,3kg/cm2 del maó buit9. 

 

 

Il·lustració 14: Resistències del maó buit segons llibres de l’època – Font: Secrets d’un sistema constructiu, 

l’Eixample, Antonio Paricio Casademunt. 

 

 Per fer el càlcul, sumem el pes de la nova coberta verda (540 kg/m2) amb 

les tres capes de rajola ceràmica (120 kg/m2), el pes de neu i la sobrecàrrega d´ús. 

Aquest resultat ens donarà el pes que pot aguantar cada filera d’un metre de 

maons buits, i com que ens dona un pes molt menor a la resistència del maó de 

5,5kg/cm2 tampoc hi haurà problema amb els envanets de sostremort. 

Així doncs, un cop em comprovat que és possible fer aquest tipus de 

rehabilitació, passarem a la part constructiva. Per a poder combinar bé les dues 

solucions de coberta s’ha de tenir en compte les seves característiques. En la 

coberta verda normalment no es té capa de pendents, ja que d’aquesta manera 

s’acumula l’aigua de pluja, que serveix com aigua de reg per la coberta. A la 

coberta catalana ens trobem amb un pendent mínim, 6-8%10, el qual tampoc 

afectaria de forma excessiva a la coberta vegetal, ja que els nòduls de 

descompressió de coberta també actuen com a emmagatzematge d’aigua i no 

s’evacuaria tota de cop. 

 

 
9 PARICIO CASADEMUNT, Antoni (2001) Secrets d’un sistema constructiu: l’Eixample. Editorial Edicions 
UPC 
10 PARICIO CASADEMUNT, Antoni (2001) Secrets d’un sistema constructiu: l’Eixample. Editorial Edicions 
UPC 
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 Abans de començar l’obra de la coberta verda, es rehabilitarà si és necessari 

la coberta existent, es comprovarà que en el moment de procedir a la construcció 

de la nova coberta no hi hagi cap problema d’humitats en els habitatges contigus a 

la coberta i es comprovarà el bon estat de les capes que la formen. Un cop s’hagin 

assegurat l’estanqueïtat de la coberta actual i s’hagin reparat les peces o 

desperfectes que puguin haver-hi, s’enretiraran les peces superficials del embornals 

actuals i, si fos necessari, es podrien substituir les canonades d’aigües pluvials, ja 

que depenent de l’any de construcció de l’edifici potser no complirien amb les 

normatives del CTE DB-HS 5: Evacuació d’aigües. Per fer aquesta revisió, 

s’enretiraran les capes pel pas de rajola per poder veure l’estat dels envanets de 

sostre mort, abans de tornar a col·locar les peces ceràmiques de nou, s’aprofitarà 

per a posar aïllament tèrmic en la part inferior de la càmera ventilada, deixant 

suficient espai perquè continuï mantenint aquesta funció i per col·locar tot el 

sistema de canonades per a la evacuació de l’aigua. 

 Un altre element de coberta que s’haurà de mirar seran els ampits. Amb el 

recrescut de la nova coberta, l'alçada d’aquesta augmentarà i per tant no complirà 

amb les normatives del CTE DB-SUA 1: Seguretat davant de rics de caigudes, on 

l’altura mínima d’aquest ampit haurà de ser de 90cm. 
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Il·lustració 15: Detall de la coberta catalana amb la coberta verda. – Font: elaboració pròpia 

 

 En aquest detall veiem el solapament de ambdues cobertes: 

1. Forjat. 

2. Maó foradat, totxana de 30x15x5cm. Formació de l’estructura d’envanets 

de sostremort per a la ventilació de la coberta. 

3. Càmera d’aire i col·locació de l’aïllament tèrmic de poliestirè extruit XPS 

de 5cm de gruix. 

4. Triple capa de rajola ceràmica a contrapetjada, col·locada de manera que 

es recolzi en cada una de les fileres de maó foradat. 

5. Morter de ciment. 

6. Capa de rajola ceràmica a contrapetjada per a la creació de pavimentació 

exterior. 

7. Capa d’impermeabilització per a separar la coberta del forjat i impedir 

que l’aigua pugui arribar a l’interior dels habitatges. Aquesta làmina 

impermeable seguirà també la canonada fins a l’exterior per que no 

pugui haver-hi cap tipus de filtració d’aigua. 
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8. Barrera anti-arrels. S’utilitza per a protegir la làmina 

d’impermeabilització. 

9. Manta geotèxtil protectora i retenidora per a la separació de diferents 

materials i també per impedir el pas de les arrels a capes inferiors. 

10. Làmina drenant de nòduls per descomprimir el pes de la terra i poder 

evacuar millor l’aigua de  pluja. A més a més, també serveix per 

emmagatzemar aigua en èpoques de poca pluja. 

11. Manta geotèxtil protectora. 

12. Capa de terres de 30cm amb la col·locació dels substrats amb més 

granulat a les capes inferiors. 

13. Arbustos de fins a 3m d’altura. S’haurà de tenir en compte el tipus 

d’arbrat que es col·locarà en aquest tipus de coberta, ja que les seves 

arrels no podran créixer massa degut al gruix de la capa de terres, en 

l’exemple de coberta verda s’esmentaran alguns dels arbres aptes per a 

aquest tipus de coberta. 

14. Canaló amb tapa per que no pugui entrar terra dins la coberta verda per 

a la evacuació de l’aigua. L’aigua pot retenir-se fins que aquesta 

sobrepassi el nivell de l’embornal. 

15. Peça ceràmica de protecció del minvell, perquè no pugui arribar l’aigua 

de pluja dins de la càmera ventilada. 

16. Canonada de les aigües pluvials. 

17. Ampit ceràmic actual de la coberta. 

18. Ampliació de l’ampit actual per a arribar als 90cm que dicta la normativa 

del CTE DB SUA 1. 

 

- Substituir la coberta catalana per la coberta verda 

Aquesta opció seria útil en aquelles cobertes que presenten patologies 

prèvies i que la seva reparació fos massa costosa. També si veiem que en l’edifici 

l’estructura no podria suportar el pes de les dues cobertes, és una bona opció 

enderrocar-la per després posar la coberta verda en el seu lloc. 

Per a poder fer la substitució de la coberta es tindran en compte tots els 

requisits que demana en CTE per el projecte de demolició i enderroc. A més els 

treballs necessaris per a la demolició de la coberta es faran de manera que 

produeixi la menor molèstia als veïns de l’edifici i es protegirà amb lones o plàstics 

les zones que quedin descobertes durant les obres. Per a facilitar l’evacuació 

d’aigua es mantindran els embornals actuals de la coberta catalana a la nova 

coberta verda. 

De la mateixa manera que hem fet en l’apartat anterior, aquí també es 

calcularà si l’estructura de l’edifici aguantaria una coberta verda, tot i treure la 

carrega de la coberta catalana. Com que en aquest apartat substituïm la coberta 

sencera, farem el càlcul amb la major quantitat de terra possible, amb un pes de 

865 kg/m2 per a comprovar si es podrirà tenir qualsevol tipus de coberta intensiva: 
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COBERTA VERDA (Substituint la existent): 

SECCIÓ A 

P.Coberta+P.Forjat (x4)+P.Murmaó 

- P.Coberta verda:  

(PP.coberta verda + PP.Forjat)·1,35+SCneu·1,5+SCús  

(865 kg/m2 + 300 kg/m2)·1,35 + 40 kg/m2·1,5 + 200 kg/m2  

= 1833 kg/m2 

1394 kg/m2 ·2m = 3666 kg/m 

 

- P.Forjat (x4): PP.Forjat·1,35+SCús·1,5 = 5640 kg/m 

 

- P.Murmaó: Amplada · h(total) · PP.mur = 12760 kg/m 

 

σA(mur) = (P.Coberta verda + P.Forjat (x4) + P.Murmaó)/A =  

= (3666 kg + 5640 kg + 12760 kg) / (30 cm · 100 cm) = 

= 21188 kg / 3000 cm2 = 7,0 kg/cm2 < 20 kg/cm2 
(resistència maó) 

 

SECCIÓ B 

P.Coberta verda+P.Forjat(x5)+P.Murmaó+P.Murmaçoneria 

- P.Forjat (x5): 1410 kg/m · 5 plantes = 7050 kg/m 

 

- P.Murmaçoneria: Amplada · h(total) · PP.mur 

0,60 m · 4 m · 2400 kg/m3 · 1,35 = 7776 kg/m 

 

σB = (P.Coberta verda + P.Forjat (x5) + P.Murmaó + 
P.Murmaçoneria)/A = 

= (3666 kg + 7050 kg + 12760 kg + 7776 kg)/(60 cm·100 
cm) =  

= 31252 kg / 6000 cm2 = 5,0 kg/cm2 < 500 kg/cm2 (resist. 
maçoneria) 

 

σterreny = (P.Coberta verda+P.Forjat (x5)+P.Murmaó 
+P.Murmaçoneria)/A = 

= 31252 kg / 12000 cm2 = 2,6 kg/cm2 < 2-3 kg/cm2 (t.adm. 
terreny) 
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 Un cop realitzat aquest càlcul, comprovem que l’estructura dels habitatges 

podrien suportar la substitució de la coberta catalana per a una coberta vegetal 

intensiva, on es podrà col·locar terres amb gruixos de fins a 60/70cm i la tipologia 

de la vegetació podrà ser més variada, fins a tenir arbres de 10m d’alt, aquest 

últims s’hauran d’escollir bé ja que depenent del tipus d’arrel que tingui podrà no 

ser viable per a cobertes verdes. 

 

Il·lustració 16: Detall de la nova coberta verda sobre el forjat de biguetes metàl·liques amb revoltó ceràmic. Font: 
elaboració pròpia

 En aquest detall de coberta, observem que després d’enretirar la coberta 

catalana, només resta l’estructura horitzontal formada per biguetes metàl·liques i 

voltes ceràmiques i una capa de compressió feta de formigó. Sobre aquest forjat hi 

aniran les següents capes: 

1. Forjat. 

2. Aïllament tèrmic de poliestirè extruït XPS de 50mm. 

3. Capa d’impermeabilització per a separar la coberta del forjat i impedir 

que l’aigua pugui arribar a l’interior dels habitatges. Aquesta làmina 

impermeable seguirà també la canonada fins a l’exterior per que no 

pugui haver-hi cap tipus de filtració d’aigua. 

4. Barrera anti-arrels. S’utilitza per a protegir la làmina 

d’impermeabilització. 
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5. Manta geotèxtil protectora i retenidora per a la separació de diferents 

materials i també per impedir el pas de les arrels a capes inferiors. 

6. Làmina drenant de nòduls per descomprimir el pes de la terra i poder 

evacuar millor l’aigua de  pluja. A més a més, també serveix per 

emmagatzemar aigua en èpoques de poca pluja. 

7. Substrats de gran granulat, per a garantir una millor evacuació de 

l’aigua. 

8. Manta geotèxtil protectora. 

9. Capa de terrers de 60cm amb la col·locació dels substrats amb més 

granulat a les capes inferiors. 

10. Plantes i arbres de fins a 10m. S’haurà de tenir en compte el tipus 

d’arbrat que es col·locarà en aquest tipus de coberta, ja que les seves 

arrels no podran créixer massa degut al gruix de la capa de terres, en 

l’exemple de coberta verda s’esmentaran alguns dels arbres aptes per a 

aquest tipus de coberta. 

11. Peça ceràmica per la protecció de la làmina impermeable i geotèxtil. 

12. Canaló amb tapa per que no pugui entrar terra dins la coberta verda per 

a la evacuació de l’aigua. L’aigua pot retenir-se fins que aquesta 

sobrepassi el nivell de l’embornal. 

13. Ampit ceràmic actual de la coberta. 

14. Ampliació de l’ampit actual per a arribar als 90cm que dicta la normativa 

del CTE DB SUA 1.  
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3.2 Eficàcia energètica 

Abans de valorar les millores que podrien tenir les dues noves propostes de 

cobertes que he explicat en el tema anterior, mirarem la composició de la coberta 

actual i les característiques dels materials que la composen. 

 

Il·lustració 17: Taula de transmitància tèrmica dels elements de la coberta catalana. Font: elaboració pròpia i dades 

sobre les resistències dels elements a <http://cte-web.iccl.es/> 

 

 En aquest càlcul veiem com la coberta catalana té una transmitancia tèrmica 

de 0,48 W/m2*K. 

 

Il·lustració 18: Taula de transmitancia tèrmica dels elements de la coberta catalana i la coberta verda. Font: 

elaboració pròpia i dades sobre les resistències dels elements a <http://cte-web.iccl.es/>. 

 

 En la taula nº13 veiem la comparació de les dues opcions de rehabilitació de 

les cobertes. Totes elles milloren la transmitancia tèrmica de la coberta catalana, 

però la coberta verda, al tenir un gran gruix de terres, aïlla més que no pas la 

coberta catalana juntament amb la verda.  

http://cte-web.iccl.es/
http://cte-web.iccl.es/
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3.3 Exemple 

Per comprovar la possibilitat del que s’ha descrit fins ara, agafaré un edifici 

de l’Eixample i substituirem la coberta actual per una coberta verda, ja que en 

aquest últim apartat hem vist que la seva transmitància tèrmica és la que més 

millora de les dues propostes d’intervenció que havíem estudiat en aquest treball. 

L’edifici que estudiarem està situat en el carrer Provença nº354, que és un 

dels edificis que fa cantonada amb el carrer de Bailèn. 

 

 

Il·lustració 19: Plànol aeri de la situació de l’edifici d’estudi. – Font: Google Maps 

 

Aquest edifici va ser construït l’any 1932, i està format per planta baixa de 

comerç i restauració i sis plantes pis d’habitatges. El seu nucli d’escales, situat al 

centre de l’edifici, està format per unes escales que arriben fins a planta coberta i 

un ascensor que arriba fins l'última planta d’habitatges, aquest no puja fins a la 

coberta de l’edifici. S’haurà de tenir en compte, que al crear aquest nou espai comú 

en la planta coberta, serà necessari que l’ascensor arribi fins aquesta, ja que 

segons el CTE SUA 9: Habitabilitat, tot aquell espai de l’edifici d’ús comunitari haurà 

de ser accessible. 
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Il·lustració 20: Estat actual de la coberta i l’interior del forat l’escala i l’ascensor. Font: elaboració pròpia 

Durant la rehabilitació de la coberta el primer que ens trobarem són els 

elements de que estan actualment en la coberta. Primer tenim les màquines de 

climatització que es situen desordenats en cada un dels patis de llum de l’edifici. 

Durant les obres, es desconnectaran les màquines i un cop acabada la coberta es 

tornaran a col·locar en el seu nou espai. També existeixen uns trasters dividits en 

dos grans armaris que per l’ús a la futura coberta mantindrem.  

 

Il·lustració 21: Estat actual de la coberta, tant en planta com en secció. – Font: Elaboració pròpia 

 

Un cop estudiat l’estat actual, es decideix fer una rehabilitació de substitució 

de la coberta actual per una coberta verda, treient la coberta catalana actual. Com 

hem pogut veure en els càlculs de transmisió de càrregues, és possible fer aquest 

tipus de rehabilitació, però ens faltarà calcular si per aquest tipus de forjat serà 

necessiari un reforç de l’estructura.  

Segons hem pogut observat, les bigues són metàl·liques i tenen un cantell 

de 18cm (la llum de l'estructura és d’uns 5,50m, concorda amb la il·lustracció 
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numero 10), l’entrebigat és de 82cm. Si fem el càlcul amb el pes de la coberta que 

em calculat abans, que ens donava 1833 kg/m2 , veurem que aquestes biguetes 

han de suportar un pes de 1521 kg/m2 , segons el promptuari de la imatge numero 

9, el màxim que pot aguantar aquest tipus de biguetes és de 1612 kg/m2, segons 

normativa l'estructura actual soportaria una nova coberta vegetal pero com 

observem la poca diferència entre ambudes càrregues, decidim que seria adequat 

fer un reforç en els punts més desfavorables de l’estructura abans de continuar 

amb la construcció de la coberta verda. 

 

 

Il·lustració 22: Proposta de coberta verda. Font: elaboració pròpia 

 

 En el plànol nº17 veiem la implantació de la nova coberta que es proposa. 

Aquesta es dividirà en quatre zones amb diferents usos i es trobaran rodejats per 

un paviment continu que permeti tenir total accessibilitat. 
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 - La primera àrea és la zona dels horts, on tota la comunitat podrà treballar 

de manera conjunta i cultivar les seves pròpies hortalisses. Aquesta esta envoltada 

per el camí on ens torben amb unes  zones de bancs, una d’elles projectada amb 

una petita pèrgola per generar zones d'ombra agradables a l'estiu. En aquesta àrea 

també trobem la zona de trasters, que recordem decidim conservar, i la qual també 

podrà ser utilitzada per a guardar el material necessari per a cuidar de l'hort urbà.  

 - El segon espai està format per dues zones d’estar amb espai per seure i 

poder parlar en comunitat. Un d’ells també es troba cobert per una segona pèrgola.  

- La tercera zona és un espai de pas que s'obre camí entre la gespa, amb un 

paviment de lloses de formigó més desigual, amb una petita zona d’estar formada 

per un parell de bancs, que també serveix de connexió entre el primer i el segon 

espai.  

- Per últim tenim la zona de pas que també uneix les dues zones d’horts i 

d’estar, tot passant per els trasters actuals. Aquest pas s’ha fet de manera que 

tingui mínim 1.20m de pas i sigui accessible amb cadira de rodes, tenint espai als 

seus finals per al gir de 1.50m que dicta la normativa d’accessibilitat. 

En la proposta que s’ha dut a terme, hi ha uns elements a tenir en compte: 

primer és la tipologia d’arbres i vegetació que he triat. S’hauran de col·locar 

espècies vegetals que tinguin pocs requeriments hídrics, ja que el seu manteniment 

serà menys costos a la comunitat i tindrà més durabilitat en les èpoques de poca 

pluja com ara l’estiu. Per a poder viure en aquests tipus de coberta, és necessari 

que les arrels no siguin gaire profundes, és per això que es recomanen arbres que 

no superin els 10m i sobretot que siguin adequades per a aquests espais petits, 

com a continuació es veuen alguns exemples d’arbres escollits. 

 

 

Il·lustració 23: Tipologies d’arbres per a espais petits. Font: Parcs i Jardins Catalunya [en línia] 

 

Un altre tema a considerar de la rehabilitació, serà la recollida d’aigües 

pluvials per al manteniment de la coberta. Com es veu en el plànol, es col·locarà un 
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dipòsit d’aigua en un nou cobert al costat dels trasters. Aquesta aigua pot utilitzar-

se per al manteniment de la coberta verda, a través d’un sistema de rec automàtic 

connectat al nou dipòsit i amb el qual també hi ha més estalvi d’aigua. 

La col·locació de les set plaques fotovoltaiques també ajudarà al 

manteniment de la coberta, ja que qualsevol il·luminació que es vulgui col·locar 

podrà anar-hi lligada, així com demés gestos energètics de la comunitat. 

 

 

Il·lustració 24: Separació entre l’espai verd i la zona de pas a la coberta verda. Font: elaboració pròpia

 

Com veiem en la imatge nº24, també és important la separació de terres 

entre la zona verda i la zona de pas, això si, sempre deixant que el drenatge de la 

capa de nòduls continuï fent la seva funció. Entre ambdues zones es col·loca una 

peça de pedra o de formigó de separació, i es subjecta perquè no tingui moviments 

degut a pluges o canvis en les terres.  
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4. Millores a la comunitat i a la ciutat 

Les millores que pot suposar el canvi de coberta en un edifici són moltes, com 

hem pogut veure al llarg de tot el treball.  

Primer de tot ens trobem amb la millora energètica, la qual es mes notable si la 

coberta no ha patit rehabilitacions fins al moment, ja que veiem que en la 

construcció de l’Eixample no es tenien les eines necessàries per a complir totes les 

normatives actuals, com son la col·locació d’una làmina impermeable i de 

l’aïllament tèrmic, punts claus en una bona coberta. 

En segon lloc trobaríem la recuperació d’un espai perdut, comprovar que es 

poden crear diferents espais en una mateixa coberta, els quals donen lloc a noves 

àrees on tota la comunitat pot fer activitats, des de preparar una activitat 

col·lectiva com ara cuidar un hort comunitari on tothom participa en la cultivació 

aliments, com activitats més personals, com ara llegir o descansar, activitats que 

normalment fem dins del nostre pis, en un espai tancat o al balcó si en aquest ens 

hi cap una petita cadira. Aquesta recuperació dels espais perduts de coberta 

actualment, amb la crisis sanitària que ens trobem,  ens hagués proporcionat uns 

moments imprescindibles al aire lliure. 

En tercera posició podem veure altres aspectes que no afecten directament a 

activitats dels veïns però si per la seva butxaca, com poden ser que aquesta nova 

coberta generi un estalvi per als habitants de l'edifici, la reducció de la 

transmitància tèrmica de la coberta que millorarà la qualitat de vida a l’interior dels 

pisos superiors. Una altra millora en aquesta estalvi podria seria la recollida d’aigua 

i la seva utilització en la comunitat. En aquest exemple proposat només s’utilitza 

l’aigua recollida per al reg de la nova coberta verda, però si es volgués fer una 

millor inversió de l'aigua recollida, es podria col·locar un dipòsit més gran (si no fos 

possible col·locar-lo en coberta sempre es podria fer baixar a planta baixa, on 

també hi ha àrees d’espai d’instal·lacions de la comunitat) i utilitzar aquesta aigua 

recol·lectada per els inodors, aquesta aigua no es connectaria amb l'aigua de red 

que arriba a cuines o dutxes ja que no es potable.  

Una quarta millora de la rehabilitació seria la col·locació de plaques solars en els 

llocs menys accessibles de la coberta. Aquestes plaques, depenent de la quantitat 

que es poguessin col·locar, podrien ser utilitzades per a la comunitat tant per 

l'escalfament d'aigua utilitzada dins dels habitatges o inclús per la il·luminació en 

les zones comunes del edifici, així com també en la nova coberta verda. 

En cinquena posició aqueta coberta també genera un augment de la qualitat de 

la ciutat de Barcelona, ciutat amb escassos espais verds com em estudiat al 

començament del treball.  Aquestes millores a les cobertes de l’Eixample canviarien 

per complet la imatge aèria de Barcelona, en la qual actualment predominen  

terrats marrons sense usos concrets i que amb aquest projecte de millora es veuria 

més verda i cuidada gracies als diferents tipus de vegetacions de cada coberta i les 

actives de cada comunitat per mantenir-les en bon estat. També s’ha de tenir en 

compte que aquestes cobertes redueixen la temperatura superficial, això farà que 

es rebaixin les temperatures metabòliques de la ciutat, rebaixant l’efecte “illa de 

calor”11, ajudant també a la reducció i l’absorció de més CO2. 

 
11 Efecte illa de calor, resum executiu, document de l’ajuntament de Barcelona. 
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5. Conclusions 

En el moment de escollir la temàtica del projecte final de grau, mai vaig 

imaginar-me que en el moment d’entregar-lo aquest seria tant adequada per el 

moment en el qual ens hem trobat aquests últims mesos, i que és possible que 

tornem a viure en un futur proper.  

 

Durant aquests últims anys,  la ciutat de Barcelona està vivint molts canvis en 

la seva estructura per a convertir-se en una ciutat més amable per a les persones i 

reduir les emissions de CO2. S’està apostant per a la creació de super-illes on tot el 

seu interior estarà lliure de vehicles, veiem ara mateix la disminució en molts 

carrers de vies rodades per la introducció de vies de bicicleta. També es comencen 

a entreveure nous plans previstos per a la ciutat que comporten la creació de grans 

espais verds com ara la plaça de les Glòries o el parc lineal de la Sagrera. Totes 

aquestes transformacions ens porten a una ciutat més verda. 

 

En aquest treball hem parlat de la rehabilitació de cobertes per a convertir-les 

en cobertes verdes. És una millora que es veu a escala petita, dins de la comunitat 

de veïns, com també a gran escala, quan aquest tipus de rehabilitacions es 

converteixin en una pràctica més comuna en els edificis de Barcelona i que 

comportarà un canvi en el skyline de la ciutat. Com ja he comentat, aquestes 

rehabilitacions seran una aportació més a la reducció del CO2 i també en disminució 

de la temperatura de la ciutat, a més a més ajudarà, depenent del grau de 

rehabilitació que es vulgui fer, una disminució en el consum d’aigua i electricitat. 

 

Per últim, la creació d’aquests nous espais haurà de venir acompanyada de 

noves normatives que la suportin. Si es tracta de una rehabilitació de una coberta 

actual, on l’accessibilitat amb ascensor haurà de ser obligatòria. Per altra banda, si 

es vol apostar per a aquest tipus de cobertes en edificis de nova construcció, 

s’haurà de construir pensant en la coberta com a un espai més de l’edifici a 

dissenyar. La formació d’un nou espai comunitari comportarà que es tracti la 

coberta com a un espai accessible i amb tecnologies que comportin a l’estalvi 

energètic, tant amb l’ajuda de plaques fotovoltaiques com a la recollida d’aigua. 
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