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EXTRACTE
Els terrats han passat a ser una part oblidada dels edificis de la ciutat de Barcelona. Grans
masses de matèria inerta s’enfronten al cel mostrant una cinquena façana abandonada.
Com podem recuperar-los i transformar-los en espais sostenibles?
Enfocant la mirada en el passat i navegant per les dificultats de les diferents èpoques, ens
endinsem en l’evolució que han patit les cobertes de la Ciutat Comtal. En el marc temporal
d’emergència climàtica i regeneració urbanística, analitzarem les oportunitats que poden
brindar els terrats i estudiarem la recuperació d’aquests àmbits a través de les cobertes
verdes, amb la investigació dels beneficis i possibilitats que poden aportar. Reactivar
l’essència perduda del mediterrani amb el avenços actuals endreçant un mar de cables i
maquinaries que habiten a les cobertes.
A partir d’un seguit d’estudis de rehabilitació i viabilitat, el treball se centra en recuperar els
terrats que antigament ocupava la comunitat veïnal.

Paraules clau: coberta verda, terrats, tradició mediterrània, comunitat, sostenibilitat,
rehabilitació, energies renovables.

ABSTRACT
Rooftops have come to be a forgotten part for most of the buildings in Barcelona. Large
surfaces of inert matter facing the sky are the evidence of the forsaken fifth facade. How
can we recover them and transform them into sustainable areas?
Having an eye put on the past and sailing through the difficulties from each epoch, we come
across with the rooftops evolution of the Comtal City. In a contemporary framework of
climate emergency and urban regeneration, we will analyze the opportunities these roofs
can offer, and we will furthermore study the recovery of these areas through green covering;
researching the benefits and opportunities that such procedure can bring. Reactivating the
lost core of the Mediterranean tradition with the current advancements in technology.
Starting from a series of rehabilitation and viability studies, the work focuses on recovering
rooftops that were formerly occupied by the neighboring community.

Key words: green roof, rooftops, Mediterranean tradition, community, sustainability,
rehabilitation, renewable energies.
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Enmig d’una crisi climàtica important i que està afectant, sobretot, a les grans ciutats,
s’ha creat la necessitat d’augmentar el verd de les metròpolis i així, ajudar-les a respirar. Gran
part de les reformes urbanístiques busquen la reducció d’espais pavimentats transitats per
vehicles i la implantació de vegetació i espais de lleure per donar més importància a l’habitant.
Aquestes accions sempre s’han acostumat a projectar des de la cota zero del carrer. Què passa
si ho pensem des d’una vista d’ocell? Emergeixen milers de metres quadrats desèrtics a la cota
més alta dels edificis. La rehabilitació dels terrats, espais candidats a ser transformats, pot ajudar
a millorar la qualitat de vida de la ciutat i fer-la més sostenible. Una de les preocupacions actuals
de les grans ciutats és la qualitat de l’aire que es respira dins d’elles. Aquestes inquietuds
despertades per les necessitats actuals m’han motivat a realitzar aquest estudi sobre l’ús dels
terrats i la possibilitat de transformar-los. A banda, són espais plens de tradició mediterrània que
s’ha anat perdent durant els anys on la privatització ha guanyat per davant l’ús comunitari. Els
terrats han format part de la vida quotidiana de molts barcelonins on es duien a terme tota mena
d’activitats i formaven part de la ciutat i la forma de viure.
A més a més, a causa d’un període de confinament per pandèmia, la societat ha
començat a plantejar-se la qualitat i l’ús dels espais exteriors. D’aquesta manera, una situació
sanitària ens ha fet a reflexionar, encara més, sobre els espais semi-privats oberts com els terrats,
majoritàriament, sense ús. Resulten ser grans superfícies que han acabat desembocant en espais
residuals i poc concorreguts, inclús de gran desconeixement veïnal. En situació de confinament,
les ciutats han estat les més afectades pel poc espai privat exterior i l’alta densitat. Els pobles, en
canvi, han pogut gaudir d’una qualitat de vida més alta, ja que la densitat de població és menor i
les construccions permeten espais exteriors més amplis.
La necessitat de transformació donada per la situació actual d’aquests espais m’han
plantejat una investigació per un possible canvi d’ús per millorar la qualitat de vida dels espais
que formen la ciutat. L’anàlisi se centra en la ciutat de Barcelona, on el clima i la tipologia
constructiva ha permès construir cobertes planes, moltes d’elles transitables. L’interès també ha
estat motivat per diferents assignatures que he cursat durant la carrera com Estructures,
Construcció o la pròpia optativa de Tècniques de rehabilitació i posada en obra.
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A partir dels diferents estudis realitzats, el treball té l’objectiu d’estudiar la transformació
d’un espai comunitari en l’oblit i reactivar-lo a través d’una rehabilitació. Primerament, una
investigació sobre l’ús dels terrats al llarg de la història i els seus canvis segons la situació
socioeconòmica i històrica. Paral·lelament, fer un estudi constructiu i estructural sobre les
possibilitats i requeriments de les cobertes verdes, dur a terme una recerca en relació amb els
seus elements i les seves oportunitats. A banda, investigar les normatives i lleis que permeten
realitzar aquest tipus d’actuacions. Per últim, a través d’un cas d’estudi, investigar com afectaria
un projecte de rehabilitació estructural, constructiva i econòmicament.
Amb aquest treball es vol aconseguir investigar la viabilitat de transformar els terrats en
espais útils que generen beneficis. Recuperar un espai de comunitat i esbarjo que en els anys
hem perdut. Esbrinar quins tipus de cobertes verdes existeixen i quins elements la formen.
Estudiar la seva execució, investigar com afecta tèrmicament a l’edifici i quin és el seu cost per
obtenir un valor aproximat i estudiar-ne la viabilitat.

7
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Primerament, inicio la primera part del treball amb l’estudi de l'evolució històrica marcada
per les necessitats econòmiques i socials de cada segle que ha condicionat l’ús del terrat. El
sorgiment d’aquest el situem a finals del segle XVIII on va començar a compartir cel amb les
teulades inclinades, buscant una solució lleugera i més econòmica que resultava beneficiar a tots
els involucrats. La important presència de cobertes inclinades era conseqüència del poder militar
que patia la indústria en aquell moment històric. Els enginyers militars eren els encarregats de dur
a terme aquest tipus de projectes que, finalment, es veuen substituïts pels mestres d’obra
catalans, responsables de la introducció del maó. Més endavant, un cop es formalitza la nova
tipologia de coberta plana, pateix certs canvis al llarg del temps.

1700-1714. Guerra de Successió

1873-1874. Primera República Espanyola

1705. Carles III coronat a Barcelona

1892. Bases de Manresa

1714. Setge a Barcelona

1914-1923. Mancomunitat de Catalunya

1716. Decret de Nova Planta

1923-1930 Dictadura de Primo de Rivera

1833-1840. Primera guerra carlina

1931-1939. Segona República

1846-1849. Segona guerra carlina

1936-1939. Guerra Civil espanyola

1868. Revolució 1868

1939-1975. Dictadura de Francisco Franco

1872-1876. Tercera guerra carlina
Figura 01. Eix cronològic fets històrics a Catalunya. Font: Elaboració pròpia.
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A principis de segle, les teulades eren les protagonistes al cel de la ciutat de Barcelona.
A partir de la segona meitat de segle, la industrialització provoca un auge i evolució en la
construcció. Una de les principals repercussions és en el sistema de construir els habitatges: la
caixa d’escala també dona accés fins a la cota més alta de l'edifici que es converteix en una
superfície plana i transitable, el que coneixem com a terrat, substituint la teulada inclinada. Les
cases d’escaleta, anomenades així per la presència de l’escala d’accés, estaven formades per
diferents famílies treballadores que llogaven estances i on es col·locava una petita escala lateral
per accedir als diferents pisos.

Figura 02. Gravat francès de la Barcelona del segle XVIII. Font: Wikipedia

A partir del 1780, un conjunt de canvis marcats per necessitats socials i desenvolupament
col·lectiu, apareix la casa de lloguer que substituirà la casa d’escaleta i on és essencial una àrea
per estendre la roba. Com a la primera edificació, també se situa una escala lateral, s’hi construeix
un terrat i predomina l’ús del maó. També compartirà tipologia constructiva, però guanyarà pisos
en alçada. Constructivament, la coberta es tractava d’una solera de tres gruixos de rajola o dues
capes de rajola més una de maó, suportada per un entrebigat d’inclinació 10% i, en alguns casos,
sobre envanets de sostremort. Era una zona amb finalitat comunitària, pensada per la presència
de tots els veïns i, a més a més, una solució més atractiva constructivament: lleugera i econòmica
envers la coberta inclinada. La implantació de la coberta plana provoca l’aparició de nous
elements constructius, com per exemple l’ampit, que passa a ser un element important en façana.
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A començaments del segle XIX, Barcelona era una ciutat emmurallada i encapsulada que
es trobava bloquejada al creixement en superfície. Es veia obligada a créixer en altura i això
provocava fortes mancances de confort i higiene als habitatges: mala ventilació, reutilització
d’espais residuals per viure, mancança d’espais oberts… Seguint l’exemple de millora d’altres
ciutats d’Europa, l’any 1854 es va enderrocar la muralla i va permetre desenvolupar un nou
projecte de ciutat pensat en l’altra direcció, l’horitzontal.

Figura 03. Barcelona a vol d’ocell, 1856. Font: Atlas de Barcelona

El projecte de reforma d’Ildefons Cerdà apareix com a resposta a la crisi ambiental i social
que estava patint la ciutat. El fort creixement urbà va provocar una alta densitat i pobresa afectant
els espais públics d’esponjament de la metròpoli, generant una necessitat de canvi. Cerdà, el
1859, va presentar una reforma urbanística coneguda com “Pla Cerdà” que tractava de reformar
urbanísticament la ciutat. Es basava en la descentralització, carrers amb una amplada
considerable i illes obertes. En el seu projecte, s'inverteix la prioritat: els habitants passaven a ser
els principals protagonistes. Anteriorment, l’enginyer va realitzar un estudi “Monografia estadística
de la classe obrera de Barcelona en 1856” on recull dades sobre l’esperança de vida segons el
gènere, oficis i classe social. Després d’analitzar els resultats, Cerdà arriba a la conclusió que la
industrialització està reduint l’esperança de vida dels habitants de la ciutat i existeix una urgència
de repensar la ciutat i crear una ciutat més higiènica.
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Figura 04. Model de parcel·lació de dues illes entre la Gran Via i el carrer Diputació, i els carrers de Roger
de Llúria i Girona. Font:El nom dels carrers i la numeració de les cases (issuu)

La millora es va notar notablement als habitatges reformats, dotats amb més amplitud i
profunditat, millorant les condicions espacials i de confort. D’aquesta manera, la coberta va
quedar directament afectada a causa de les noves dimensions. Anteriorment, els terrats eren
superfícies molt petites delimitades pels edificis estrets que no permetien el desenvolupament
d’activitats. En canvi, amb la millora, es van convertir en espais amplis i de gran seguretat per la
canalla i les persones grans, esdevenint una àrea quotidiana i de caràcter social. Se celebraven
revetlles, els nens utilitzaven com àmbits de joc, s’hi prenia el sol o la fresca, s’hi estenia la roba,
s’utilitzava per desconnectar de la ciutat… Era una mena de jardí propi de tot l’edifici on el veïnat
es reunia per gaudir d’activitats a l’aire lliure. Fins i tot, alguns artesans hi situaven part del taller.
A més a més, les famílies treballadores l’utilitzaven com a graderia particular per seguir les
desfilades, mentre la burgesia ocupava les primeres línies del carrer.
A mitjans de segle, es comença a introduir la coberta a la catalana com a sistema
constructiu. Consisteix a crear una cambra d’aire entre l’últim sostre i la coberta amb unes
obertures a banda i banda de façana per permetre la circulació de l’aire. També apareix un nou
element, el minvell, una rajola situada al perímetre del terrat per protegir les juntes perimetrals de
l’aigua de la pluja.
Els dipòsits d’aigua solien disposar-se a la part superior dels edificis, concretament als
terrats. Amb el pas del temps i les millores, l’aigua corrent va acabar substituint el sistema d’aigua
en dipòsits i aquests tancaments, ara sense funció, es van acabar utilitzant com a trasters on es
van començar a destinar com a zona d’instal·lacions o maquinària diversa.
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A finals del segle XIX, les classes benestants es van començar a fixar en els terrats i els
seus avantatges: espais amplis, higiènics, exteriors, on arribava completament la llum solar,
gaudien de privacitat... A principis de segle comencen a aparèixer, per part de la burgesia, els
primers àtics a les zones més altes de la ciutat. Lentament, la jerarquia dels edificis es va anar
invertint i els pisos més elevats van adquirir valor, amb l’ajuda de la implantació dels ascensors.
Alguns exemples són: edifici d’Adolf Florensa situat al número 30 de la Via Laietana, la Casa
Cambó, l'edifici encarregat a Puig i Cadafalch a Via Laietana pel fotògraf Joaquim Pla i Janini.
A partir dels anys seixanta, amb la forta entrada de l'ascensor és quan el terrat perdrà
l’etiqueta de classe treballadora i passa en mans de les privilegiades. Antigament, gran part de
les cobertes dels edificis estaven regentades per les famílies més vulnerables i els servents que
treballaven per les famílies nobles que vivien a les plantes inferiors.

Figura 05. Retrat d’un home en un terrat (1919). Font: Memòria Digital de Catalunya

A finals de segle, moltes escoles es van veure instal·lades dins d’edificis que no estaven
preparades per allotjar-les i tenien força mancances d’espais exteriors. Els terrats van passar
jugar un paper important en aquests casos on feia la funció de pati d’esbarjo on els nens jugaven
i feien esport.
A poc a poc, els interessos del franquisme en guanyar el màxim de metres quadrats per
poder obtenir major benefici va anar guanyant pes, provocant un canvi de papers en els terrats.
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La privatització de l’últim sostre mitjançant remuntes tenia l’objectiu d’obtenir un màxim
aprofitament del sòl habitable sense tenir en compte la tradició, la comunitat de veïns i el caràcter
propi del terrat mediterrani. Els mateixos interessos queden reflectits en les construccions de
l’època, blocs prefabricats que deixen de banda les zones comunitàries com el terrat o inclús, els
espais privats del balcó. A més a més, arriben els primers gratacels influenciats per l’altra banda
de l’oceà on les cobertes passen a ser espais residuals, en cas de ser cobertes planes.

Com hem esmentat anteriorment, la solució constructiva més popular de l’Eixample és la
coberta catalana. A principis del segle XX, se substitueix el sistema de suport: les bigues de fusta
passen a ser metàl·liques. Més endavant, a causa de les filtracions d’aigua i la poca estanquitat
dels elements, aquest passa a ser un punt a resoldre, ja que l’aigua afectava negativament a
l’acer i provocava la pèrdua de facultats estructurals. Era un problema destacable perquè la
coberta catalana no disposa de làmina impermeable i l’estanquitat es duia a terme mitjançant la
disposició geomètrica de les rajoles ceràmiques i l’evaporació de l’aigua dins la cambra d’aire.
El canvi més important és la implantació dels envanets de sostremort com a suport de la
solera que permetia la creació d’una cambra d’aire mitjançant obertures a les dues façanes, on
també apareix un element nou: el minvell. En els casos més antics, l’estructura de la coberta es
realitzava mitjançant maons de 30x15x5 cm. La cambra d’aire té una alçada aproximada de 5060 cm de gruix. Els envanets també eren els encarregats de la formació de pendents que
permetia un bon funcionament de la coberta. La primera capa del paviment estava formada per
una rajola de 2 cm de gruix aproximadament, on seguidament, es disposaran dues o tres capes
de rajola ceràmica.

Figura 06. Detall coberta catalana tradicional Font: Elaboració pròpia.
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1.

Capa de rajola ceràmica

2.

Doble capa rajola ceràmica

3.

Cambra d’aire

4.

Maó 30x15x5 cm

5.

Sostre unidireccional
COBERTA CATALANA TRADICIONAL
Material

e (m)

λ (W/mK)

Rt (m²K/W)

Rajola ceràmica
Rajola ceràmica
Cambra d'aire

0,02
0,04
0,55

1
1
0

0,02
0,04
0

Sostre unidireccional

0,16

U (1/Rt)

0,18
RT

0,24

4,17

Taula 01. Transmitància tèrmica coberta catalana tradicional. Font: Elaboració pròpia.

Com podem observar en la taula anterior, era una solució simple però poc eficient. És un
sistema que únicament funciona en zones on no hi ha un salt tèrmic important. Els terrats no
disposaven ni d’aïllants ni capes impermeables a causa del context històric. Ens trobem en una
època de postguerra on hi ha manca de materials.
Més endavant, els avenços industrials van propiciar un canvi en les cobertes i sobre els
anys seixanta, l’aparició de l’aïllant tèrmic i les membranes impermeables van revolucionar els
sistemes constructius de les cobertes. La qüestió tèrmica ja no es soluciona amb la cambra d’aire
i passa a ser substituïda, generalment, pel formigó cel·lular que també serveix com a formació de
pendents. Les làmines asfàltiques bituminoses es col·loquen directament damunt del formigó
amb la funció de membrana impermeable. Entre aquesta capa i l’acabat de paviment, s’aplica
una capa d’anivellació d’uns 3 cm per poder facilitar la col·locació de l’acabat.
La coberta plana transitable convencional amb cambra d’aire es comença a implementar
a principi dels anys vuitanta. Utilitza el mateix sistema que la coberta catalana amb els avenços
dels nous materials: l’aïllament tèrmic i la làmina impermeable. L’aïllament, normalment de
poliestirè extruït, se situa sobre el suport resistent dins la cambra d’aire creada gràcies als envans
de sostremort. Sobre aquests suports, a diferència de la solució tradicional de la coberta
catalana, la formació de pendents s'aconsegueix a través de dues capes de rajola ceràmica d’uns
2 cm. A continuació, es col·loca la làmina impermeable asfàltica i la capa de protecció formada
per una capa de rajola. Com podem observar en la taula següent, aquest sistema millora
notablement la transmitància respecte a la solució tradicional i l’estanquitat del conjunt, ja que
disposen dels nous elements.
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Figura 07. Detall coberta catalana millorada. Font: Elaboració pròpia.
1.

Capa de rajola ceràmica

2.

Làmina asfàltica impermeable

3.

Doble rajola ceràmica

4.

Cambra d’aire

5.

Aïllament tèrmic poliestirè extruït

6.

Sostre unidireccional
COBERTA CATALANA MILLORADA
Material

e (m)

λ (W/mK)

Rt (m²K/W)

Rajola

0,02

1

0,02

Làmina asfàltica

0,01

0,23

0,04

Doble rajola ceràmica

0,04

1

0,04

Cambra d'aire

0,15

Poliestirè extruït

0,1

Sostre unidireccional

0,16

U (1/Rt)

0
0,034

2,94
0,18

RT

3,22

0,31

Taula 02.Transmitància tèrmica coberta catalana millorada. Font: Elaboració pròpia.

En l’actualitat, tenim força present les vistes aèries de la Ciutat Comtal en diferents
formats. Davant la visió global del conjunt, els trets característics que reconeixen els ulls són la
perfecció geomètrica de les illes projectades per Cerdà, el verd que sorgeix entre els edificis, els
punts de fàcil reconeixement com la Sagrada Família, el contrast entre els diferents teixits
urbanístics, les grans vies que travessen la ciutat… Els terrats són allà, però han perdut valor i ja
considerem, des d’una primera mirada, com un element perdut o de poca importància. Aquestes
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superfícies oblidades formen gran part del sòl de la ciutat i són una oportunitat de cara al model
on es vol arribar: millora de sostenibilitat i d’ús. Les hectàrees pavimentades, parcialment
accessibles i majoritàriament abandonades, són candidates perfectes per generar espais verds,
on poder generar energies renovables i usos diversos beneficiant al veïnat.
En el present, són espais que no inviten a ser servits per les condicions pèssimes en què
es troben, ja que han estat transformades en espais residuals poblats de cablejat i maquinària.
Aquí és on entra el paper de l’arquitecte, en convertir un espai abandonat en una zona amable
on passar una estona o realitzar-hi activitats. Rescatar una zona privilegiada de l’edifici on gaudir
i desconnectar de la ciutat.
Actualment, la vida quotidiana dels ciutadans no està relacionada amb l’ús del terrat.
S’han convertit en espais poc agradables, transformats en un mar de cables i instal·lacions que
no desperten l'interès del veïnat per passar una estona a l’aire lliure, per exemple. Inclús una de
les activitats que tradicionalment sempre ha estat present en la cota més alta de l’edifici, estendre
la roba, ha passat a fer-se dins de l’habitatge.

Figura 08. Imatge dels terrats del Raval. Font: Terrats de Barcelona p.89.

Segons un estudi realitzat per l’Ajuntament de Barcelona, els terrats formen una superfície
aproximada de 1.764,4 Ha, representant un 67% del total. Les teulades inclinades i les lleugeres
completen la resta del percentatge total. D’aquesta manera, espacialment representen una
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superfície important a ser considerada i valorada per transformar-les en espais sostenibles i
amables. La cinquena façana de la ciutat ha de prendre valor i esprémer el seu màxim potencial
per ajudar a la transformació de la ciutat.

Figura 09. Estudi tipologies de cobertes. Font: Ajuntament de Barcelona.

Per tant, les iniciatives per reconvertir aquests àmbits en espais urbans i verds són
imprescindibles per llançar el tret de sortida a la nova mirada de les cobertes. L'Institut Municipal
de Paisatge Urbà juntament amb el grup “Cobertes Mosaic” i l’Ajuntament, van ser els
encarregats d'organitzar i crear el primer concurs a la ciutat. L’any 2017 es va engegar un
concurs de cobertes verdes per impulsar la creació i finançament d’aquestes. En total es van
presentar uns 45 projectes i es van escollir 10 projectes guanyadors. L’entitat va finançar el 75%
del cost total de les obres i els estudis, amb un topall de 100.000 €. En aquesta primera edició,
hi va haver força varietat dins dels guanyadors. Cobertes per habitatges, destinats a equipaments
com escoles o una residència geriàtrica, d’empreses o grups cooperatius, etc. Per tant, estem
davant un tipus d’actuació força mal·leable per assolir les necessitats de cada tipus d’edificació.
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Figura 10. Imatges estat inicial-final del primer concurs de cobertes verdes. Font: Ajuntament de Barcelona.

En el conjunt d’imatges superior es mostren alguns guanyadors del primer concurs de
cobertes. En la part superior, trobem l’estat inicial de les cobertes i a la part inferior, el seu estat
final. D’esquerra a dreta, el primer projecte es tracta d’una intervenció a Ciutat Vella,
concretament al carrer Llauder, 1. Inicialment, la coberta inicial són 390 m 2 que en un futur
s'estendrà fins a cobrir tots els terrats de l’illa. Té un cost total de 199.395 € i es tracta d’una
coberta extensiva amb vegetació arbustiva i herbàcia. El projecte conté una àrea de descans,
captació d’aigua, zona de plaques fotovoltaiques, hotel d’insectes i nius d’ocell per afavorir la
biodiversitat. El segon projecte situat al carrer Aragó, 174 (Eixample), dona servei a 133
habitatges dins del pati d’una torre. Consta de quasi 600 m2 destinats a zones de descans
acompanyats de plantes aromàtiques, sedum i gramínies. Disposa d’un sistema de reg per
degoteig i un cost total de 136.767 €. En tercer lloc, la coberta d’una empresa situada a
Mercabarna amb una superfície total de 502 m2 i un cost de 163.318 €. La vegetació està
formada per sedum, plantes herbàcies i arbustives que es sumen a una zona de captació solar
mitjançant plaques fotovoltaiques. A més a més, disposa de captació d’aigües pluvials i
provinents de les màquines a través de dipòsits. Per últim, el projecte verd de l’Escola Sant Joan
Bosco situada a Sarrià. Es tracta d’una coberta extensiva de 191 m2 que va tenir un cost de
70.874 €. Combina vegetació entapissant i arbustiva a la zona de barana i inclou zona de captació
d’energia solar amb plaques fotovoltaiques. Aquest últim projecte és força interessant, ja que
també té una finalitat educativa on els alumnes poden aprendre de primera mà sobre les energies
renovables i la vegetació.
Després de l’èxit del primer concurs, aquest mateix any 2021, s’ha dut a terme la segona
entrega del concurs, dotant la ciutat de 10 projectes de coberta verda subvencionats per
l’Ajuntament. Segueix les mateixes pautes que el realitzat anteriorment i les obres començaran
l’any vinent. A més a més, des del grup Cobertes de Mosaic, l’any 2018 van realitzar un estudi
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de les barreres i oportunitats relacionat amb el concurs de cobertes verdes. Com a conclusió
final de l’estudi, es va generar un “Manifest per superar les barreres i potenciar les oportunitats
de les cobertes mosaic”. El document té la finalitat d’identificar les barreres principals i la
importància d’implementar accions concretes per part de l’Administració per tal de facilitar el
desenvolupament de projectes relacionats amb els terrats vius.

Figura 11. Manifest per superar i potenciar les oportunitats de les cobertes mosaic. Font: Ajuntament de
Barcelona.
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Com podem recuperar els terrats i transformar-los en espais rics i agradables? No existeix
una veritat absoluta, ja que hi intervenen infinits factors. La transformació d’un terrat en una
coberta verda podria donar resposta a la pregunta que ens plantegem. A continuació,
descobrirem en què consisteixen i quins elements la formen.
Les cobertes verdes es caracteritzen per tenir un acabat vegetal sobre un gruix de
substrat, que pot cobrir tota la superfície o ser parcial. No parlem de cobertes amb jardineres,
sinó de sistemes que compleixen la funció ecològica i ajudin al funcionament energètic de l'edifici.
Existeixen diferents tipus de cobertes verdes que més endavant explicaré, però totes tenen en
comú els elements de la seva formació:

Figura 12. Esquema tridimensional de les capes de la coberta verda Font: Elaboració pròpia.

És l’element existent principal que ens marcarà quin tipus de coberta podem implementar.
Prèviament, s’haurà de dur a terme un estudi de baixada de càrregues per analitzar si l'estructura
portant i els fonaments podran suportar el pes addicional de la nova coberta, si s’han de reforçar
certs elements o projectar nous components estructurals. A més a més, l’estudi més important
serà la comprovació de l’últim sostre. Per realitzar aquests càlculs haurem de tenir en compte les
càrregues mortes de la nova coberta, la sobrecàrrega d’ús segons les noves activitats definides
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i la càrrega de neu i vent. Les càrregues principals que defineixen el pes de la coberta seran: la
vegetació en el seu màxim creixement, els acabats, el substrat saturat d’aigua i els elements
singulars que pugui contenir la coberta.

Per tal que una coberta funcioni, necessitem garantir la total estanquitat d’aquesta. En el
cas d’edificis existents, es vital comprovar l’estat de la capa impermeable per evitar fuites d’aigua.
Una de les solucions més convenients és col·locar-ne una de nova i així, assegurar el bon
funcionament del terrat. Si desitgem col·locar-hi vegetació, com és en aquest cas, requereix una
resistència antiarrels per evitar que aquestes traspassin i creïn goteres. Per tant, si ens decantem
per membranes sintètiques, compliran els dos requisits: impermeable i antiarrels.

En cas de disposar d’una capa impermeable en bon estat i no substituir-la per una que
compleixi la doble funció d’impermeable i antiarrels, és necessari la col·locació d’aquest tipus de
capa per protegir la membrana impermeable.

La capa de protecció varia segons el tipus d’acabat que hi col·loquem. En cas de ser un
paviment amorterat, pot ser un geotèxtil o una làmina de plàstic lleugera però sempre col·locant
una làmina intermèdia entre la capa i el paviment per evitar danys mecànics i químics. Si l’acabat
és un paviment flotant, la capa de protecció haurà de ser una làmina de cautxú o geotèxtil de
més de 300 g/m2 per protegir de les forces de fricció. En el cas que sigui una coberta verda, la
capa també pot servir per emmagatzemar aigua i augmentar la capacitat de la coberta. Per últim,
si ens trobem davant d’una coberta invertida, serà necessària una capa de separació permeable
al vapor d’aigua per garantir el bon funcionament de l’aïllament tèrmic.

El tipus de làmina variarà en alçada, capacitat drenant i de retenció d’aigua i a
compressió, segons la tipologia de la coberta per complir les necessitats de cada tipus. Les seves
funcions principals són ventilar, drenar l’aigua, retenir-la i, per últim, protegir la
impermeabilització. Les plaques sempre han de disposar d’obertures per garantir l’evacuació de
l’aigua, evitar que l’aigua sobrant i la del substrat no estiguin mai en contacte i per ventilar.

Situada entre el substrat i la làmina drenant, la seva principal funció és no permetre el pas
de partícules del substrat fins a la drenant. També pot formar part de la mateixa placa drenant.
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És un dels elements més importants del terrat viu, ja que és la base de la vegetació. Està
format per terres específicament dissenyades per aquesta funció i el seu gruix variarà segons la
tipologia de coberta. Per complir amb els criteris necessaris, han de seguir els criteris de qualitat
de la FLL 2008 i la NTJ11C i així garantir el bon funcionament i creixement dels vegetals
corresponents.

Seguit del substrat, és la protagonista del terrat. El tipus de vegetació vindrà donada
segons la tipologia de coberta que escollim. Principalment, la flora haurà de ser apta pel tipus de
clima i es tindrà en compte la quantitat d’aigua que requereix per si exigeix un sistema de reg.
Una altra qualitat a observar és la tolerància al sòl perquè pot influir en la zona on es vol situar la
vegetació. La resistència al vent, el creixement de les arrels i la resistència a la contaminació són
altres paràmetres a tenir en compte.
Grups de

Gruix mínim de

vegetació

substrat

Suculentes

5-15 cm

Extensiva, semiintensiva

15 cm

Extensiva, semiintensiva

Vivaces

25 cm

Semiintensiva

Subarbustives

25 cm

Semiintensiva

Arbustives

<30 cm

Intensiva

Arbres i palmeres

100 cm

Intensiva

Herbàcies
perennifòlies

Tipologia de terrat verd

Observacions
Són carnoses, acumulen molta aigua a
les fulles o tiges
Conserven les seves fulles tot l’any
Herbàcies perennes que renaixen
cada any
Arbust d’alçada reduïda
Vegetals llenyosos on no predomina un
únic tronc
Tenen un únic tronc llenyós amb una
alçada aproximada de 5 m

Taula 03. Comparativa entre els diferents tipus de vegetació. Font: Elaboració pròpia

El clima mediterrani es caracteritza per tenir altes temperatures a l’estiu i una situació
pluviomètrica insuficient. D’aquesta manera, serà necessari instal·lar un sistema de reg per
mantenir la vegetació. Ja que ens trobem en un punt on el vent té força importància, el reg
enterrat és la millor solució. Així, ens assegurem que no es perd part de l’aigua per l’acció del
vent i és més difícil la seva evaporació. Per garantir el bon funcionament, és recomanable dotar
el sistema de reg amb programadors i sensors d’humitat per una gestió més eficient. Un dels
punts claus del reg és l’aprofitament de les aigües que podem recollir de les precipitacions o
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instal·lar una depuradora d’aigües grises de l'edifici. L’objectiu és tenir una coberta autosuficient,
ajudant d’aquesta manera al medi ambient.

L’elecció de la coberta verda ve condicionada segons les condicions climàtiques i
l’estructura portant de l’edifici. Pel que fa a la situació de la coberta, hem de tenir en compte:

Figura 13. Esquema condicions climàtiques. Font: Elaboració pròpia.

-

El vent: és una empenta que augmenta en les cotes més altes dels edificis i és
necessari fer un estudi per situar correctament les diferents zones d’usos a la
coberta.

-

La pluja: és un punt clau per estudiar si és necessari un sistema de reg i quin tipus
de flora hi plantarem.

-

L’orientació del solar: serà un factor important per projectar diferents zones
d'actuació a la mateixa coberta i el tipus de vegetació que pot viure en cada àmbit.

-

La temperatura: a causa del clima present a Barcelona, durant l’estiu hi ha
èpoques de força sol i calor i s’haurà de preveure un sistema de protecció solar
per poder-hi dur a terme activitats durant el dia.

L’estructura de l'edifici hi té un paper força important, ja que serà la base estructural de
la nova coberta. En proporció a la seva capacitat, es podrà projectar un tipus de coberta segons
el pes dels nous elements. L’altra opció serà reforçar l’estructura portant en cas que no sigui
capaç de suportar les noves càrregues. Els reforços poden centrar-se en pilars o murs
estructurals, però fins i tot, de construcció de nous sostres si l’actual està força deteriorat, no
suporta un increment de càrregues o no es pot analitzar correctament. A banda de les càrregues
dels elements nous, també s’han de considerar les noves sobrecàrregues d’ús que estan
establertes segons el tipus d’activitat que s’hi durà a terme.
Les cobertes verdes es poden classificar segons el gruix de l’estrat i el tipus de vegetació
que s’hi pot plantar:
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Coberta lleugera on la capa del substrat no acostuma a superar els 15 cm d’alçada, és
una solució ideal per edificis amb limitacions estructurals, ja que el pes conjunt oscil·la entre els
120 kg/m2 i els 225 kg/m2, requereix un manteniment baix un cop la vegetació estigui
consolidada, té un cost orientatiu entre 70-90 €/m2, la vegetació ideal són les suculentes,
herbàcies perennifòlies, cespitoses i vivaces, que permeten una gran diversitat de tonalitats i
textures i no superen els 15 cm d’alçada.

Coberta on la capa de substrat és superior a 30 cm i és apta per una vegetació de port
mitjà i alta com són les arbustives, arbòries i les cespitoses. El pes d’aquesta solució constructiva
marcada pel gran gruix de substrat la fa apta per edificis de nova construcció, ja que el pes del
conjunt supera els 650 kg/m2. El seu cost orientatiu parteix d’uns 150€/m 2. La vegetació pot
arribar a créixer fins als 10 m d'alçada.

Solució de coberta que combina característiques de les dues cobertes esmentades
anteriorment. Està formada per una capa de substrat que varia entre 15-30 cm i això permet
plantar-hi vegetació de major grandària que en la coberta extensiva. Requereix un manteniment
baix-moderat pel tipus de vegetació: plantes herbàcies, aromàtiques, bulboses, entapissats i
arbustives de port baix. Es tracta d’una solució que té un pes entre 150-450 kg/m2 i un cost entre
90 i 130 €/m2. En aquest cas, la vegetació creix fins als 3 m.

En resum, aquestes tres tipologies són les principals de les cobertes verdes, però també
existeixen variacions que combinen diferents estratègies. Com hem pogut observar, la capacitat
de càrrega i l’ús que volem donar a la coberta aniran lligades, ja que l’estructura de l’edifici ens
marcarà quin tipus de coberta pot suportar. D’aquesta manera, les cobertes extensives i
semiintensives seran solucions pròpies dels edificis més antics i amb capacitat portant més baixa.
En canvi, les cobertes intensives demanen un alt nivell de càrrega que acostuma a demanar una
estructura d’obra nova.
Per dur a terme una rehabilitació i millora en la coberta, és necessari un estudi previ de
l’estat d’aquesta i dels elements que la componen. Si l’execució de les cobertes planes no és
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curosa i els materials són de qualitat dubtosa, tendeixen a tenir mancances per evacuar l’aigua i
assegurar estanquitat.
La coberta històrica, explicada en punts anteriors, ha de ser estudiada exhaustivament
per detectar si hi ha algun element afectat o deteriorat. L’estructura de sota coberta podria estar
afectada, ja que les filtracions d’aigua poden deteriorar les bigues de fusta o metàl·liques.
Després de l’estudi, es poden valorar dos moviments: repicar la coberta existent i construir la
coberta nova sobre l’últim sostre existent o executar un nou sostre on es recolzarà la coberta
verda en cas de no suportar els nous esforços. Qualsevol de les dues opcions comportarà una
diferència de càrregues respecte a les inicials i s’haurà de valorar si l’estructura de l'edifici podrà
suportar-la. Majoritàriament, l’estructura vertical de l’Eixample està construïda amb maó i s’haurà
de comprovar si pot absorbir tota la tensió de la nova coberta. A més a més, haurem de
comprovar el punt més dèbil de l’edifici i verificar si pot suportar els nous esforços: l’estructura
horitzontal de l’últim sostre. S’haurà de verificar la resistència a flexió i el punxonament del sostre
existent o plantejar l’execució d’un sostre nou per tal de dur a terme el projecte de rehabilitació.

Les cobertes verdes es caracteritzen per aportar nombrosos beneficis. La rehabilitació
del terrat produirà un enriquiment qualitatiu de l’espai beneficiant diferents aspectes: els veïns, el
medi ambient, l’edifici, la ciutat... A continuació, exposo un seguit de punts explicant quins són
els principals:

Figura 14. Diagrama dels beneficis terrats vius. Font: Elaboració pròpia.
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En primer lloc parlarem dels beneficis que afecten directament a l’usuari. Com he
comentat prèviament, el terrat tradicional era una zona de comunitat on els veïns acostumaven
a reunir-se per dur a terme des d’activitats quotidianes, d’oci i esbarjo. El clima mediterrani ens
permet gaudir de l’exterior pràcticament durant cada mes de l’any, per tant, serà un espai
aprofitat en totes les èpoques. La tradició de la vida al carrer anima a recuperar aquests espais
abandonats on se socialitzava antigament millorant la qualitat de vida dels usuaris. Pot estar
destinat a fer tipus d’activitats diferents segons les necessitats de la comunitat: tallers per nens o
gent gran, classes d’esport, zones de descans o d’estudi, horts urbans amb caire educatiu per
totes les edats, etc.

D’altra banda, les cobertes verdes proporcionen nombrosos beneficis ambientals que
ajuden a reduir l’alta velocitat de deteriorament del planeta i aposten per l’energia renovable.
-

Millora l’aïllament tèrmic.
L’aïllament tèrmic el millorem mitjançant els mateixos elements de la coberta verda, ja

que l’existent pot no disposar d’un bon aïllament o d’elements deteriorats pel pas del temps i,
gràcies a la implantació de la coberta verda millorarà substancialment la transmitància tèrmica.
Per tant, la col·locació d’aïllament i la coberta verda, ajudarà a l'edifici a reduir la demanda
energètica i el cost d’aquesta.
La Universitat Politècnica de Madrid va realitzar uns estudis sobre la transmissió de flux
de l’exterior de l’edifici cap a l’interior segons diferents solucions a les cobertes i els resultats
obtinguts van ser els següents:
Tipus de coberta

Coeficient de transmissió

Sense aïllament

1,11 W/m2

Plana amb aïllament

0,60 W/m2

Amb aïllament

0,47 W/m2

Amb aljub i aïllament

0,40 W/m2

Taula 04. Transmissió de flux segons diferents solucions. Font: Universitat Politècnica de Madrid.

A Barcelona també s’han dut a terme un seguit d’estudis a l’avantprojecte del Parc
d’Acollida d’Animals de Companyia de l’Ajuntament de Barcelona on es van estudiar les diferents
transmitàncies segons els tipus de coberta:
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Cobertes PAAC BCN

Transmitància (W/m2)

sense aïllament

1,11

amb aïllament i sense vegetació

0,47

amb aïllament + 80% vegetació

0,41

amb aïllament + 100% vegetació

0,40

Taula 05.Transmitància de les cobertes PAAC a BCN. Font: Informe Sostenibilitat del PAAC a BCN, febrer 2009,
BCNecologia

D’aquesta manera podem observar que les dades obtingudes en els dos estudis deixen
clar la importància de la coberta verda i com millora el comportament tèrmic de l’edifici, tenint en
compte que és la superfície que rep més hores de sol.
-

Possibilitat de produir energia renovable
La coberta és la part de l'edifici que rep constantment radiació solar durant tot el dia. A

més, el clima mediterrani disposa d’una gran quantitat d’hores de sol que garanteixen un bon
funcionament del sistema. Per tant, és una zona ideal per situar elements que aprofitin la llum
solar per crear energia, com per exemple, panells fotovoltaics per a la llum i col·lectors solars per
l’aigua calenta. Les cobertes verdes milloren l’eficiència dels sistemes renovables, ja que la
vegetació ajuda a refredar els panells solars i ajuden a eliminar les partícules contaminants que
queden suspeses a l’aire. Es poden combinar amb altres usos, ocupant espais com el del badalot
o pèrgoles dissenyades per augmentar la superfície útil de la coberta o situar-los damunt de la
coberta verda mitjançant suports adients per la fixació i així evitar perforar la membrana
impermeable.
-

Captació i emmagatzematge d’aigua
Aprofitant la construcció d’una coberta verda, es pot combinar amb captació d’aigua per

l’edifici o pel mateix sistema de reg necessari per a la vegetació. Aquest sistema beneficia el
clavegueram perquè implica menys circulació d’aigua en les franges de precipitació alta i redueix
el risc d’inundacions, suposa una reducció en la demanda d’aigua corrent i ajuda a un sistema
autosostenible. Existeixen diferents opcions per aconseguir-ho:
▪ Dipòsit: se situa un dipòsit a la zona de coberta o soterrada on arribarà l’aigua
recollida del terrat mitjançant embornals i canals, prèviament filtrada.
▪ Aljub: solució que aposta com a recollida de l’aigua tota l’extensió de la coberta,
es filtra i posteriorment es canalitza pels diferents usos. L’aigua que no es pot
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emmagatzemar, la sobrant, va directament al clavegueram, en la situació anterior
es dona el mateix cas.
▪ Coberta enjardinada aljub: com el seu nom indica, és una coberta enjardinada
combinada amb un sistema drenant que recull l’aigua de tot el terrat, prèviament
filtrada per la mateixa coberta verda, i així, poder regar mitjançant una xarxa de
reg.
▪ Coberta enjardinada aljub i dipòsit: mitjançant el sistema d’aljub i dipòsit, en les
èpoques de major precipitació permet recollir el màxim d’aigua possible pel seu
aprofitament.
-

Creació nous hàbits per la fauna i flora
La plantació de vegetals en coberta beneficiarà a la biodiversitat de la ciutat acollint flora

i fauna de la zona. Insectes i diferents tipus d’aus podran compartir espai i enriquir-lo. En punts
anteriors, he comentat els tipus de plantes aptes per les cobertes verdes i que afavoreixen el
paisatge urbà de la metròpolis. L’augment del verd ajudarà a compensar les grans zones
banyades en formigó i serviran com a node entre masses grans, com boscos, i la ciutat. Per tant,
ajuda a la reducció de la contaminació millorant la qualitat de l’aire, actuant com un filtre de
partícules i absorbint gasos contaminants. A més a més, permet la implementació d’horts urbans
que permeten la introducció de l’agricultura urbana, ajudant a disminuir la petjada ecològica i
reduint la distància entre consumidors i productors.

Les cobertes sostenibles són un incentiu i ajuden a revalorar econòmicament l’immoble.
A banda, les activitats que es poden dur a terme poden beneficiar econòmicament la comunitat
per ajudar amb les despeses de manteniment o ajudar la inversió inicial, inclús crear llocs de
treball per estudiants o persones amb risc d’exclusió laboral. A banda, els sistemes d’energies
renovables redueixen part de la demanda energètica de l’edifici reduint les despeses destinades
a l’energia. Aquest fet i la millora d’aïllament tèrmic, redueixen significativament la demanda
energètica i el cost d’aquesta.
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Millora la impermeabilització.
La creació d’una coberta verda es transforma en una capa més de protecció que millora

el comportament davant l’acció d’agents atmosfèrics com poden ser l’aigua i els raig ultraviolats
que poden causar una deterioració més ràpida de la coberta.
-

Millora l’aïllament acústic.
La rehabilitació de la coberta pot comportar el canvi d’ús en la cota més alta de l’edifici,

per tant, un major trànsit de persones i un augment del soroll. Així doncs, hem de garantir un
mínim impacte sonor per assegurar el confort dels habitants de l’última planta. Aquest element
pot ser independent de l’aïllament tèrmic o emprar un material amb doble funció. La creació d’una
cambra d’aire i el paviment flotants són altres estratègies per reduir la transmissió acústica.

En aquest punt, he investigat sobre les normatives relacionades amb les actuacions en
zones comunitàries com són els terrats. Concretament amb l’execució de cobertes verdes en
edificis ja existents. Les primeres ordenances municipals donen pistes per entendre en què es
van convertir els terrats. L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà del 1999 establia i regulava
els usos admesos als terrats, evocant la preocupació en l’acumulació d’instal·lacions que patien
els terrats. En l’article 76 es fa referència als usos dels terrats i especifica el procés de disposició
d’instal·lacions:
Article 76 - Usos admesos en terrats
1. Instal·lacions
S’admet la col·locació d’aparell de captació solar i condicionadors d’aire i els seus conductes,
sempre que no malmetin o es fixin en elements o parets singulars de l’edifici, ni siguin visibles
des dels espais públics immediats.
S’admet la instal·lació , en els terrats transitables, d’elements per estendre la roba, sempre
que no malmetin ni distorsionin elements singulars de la composició de l’edifici ni siguin
visibles des dels espais públic immediats.
S’admet la disposició d’aparells i instal·lacions en els terrats sempre que el conjunt estigui
endreçat i protegit visualment segons un projecte global, i no sigui visible des dels espais
públics immediats.
Els projectes de construcció d’edificis de nova planta, de remodelació o de rehabilitació
integral han de preveure una reserva d’espai per a aquests elements, com també el
tractament i protecció, i en tot cas per a les instal·lacions particulars de climatització.
Queda prohibida la col·locació d’instal·lacions en els terrats i cobertes en altres condicions
que les que preveu aquest article.
També resta prohibit l'emmagatzematge de materials als terrats i cobertes.

1
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Actualment no hi ha cap llei que reguli directament la introducció de terrats verds. Sí que
existeixen lleis relacionades en l’àmbit i que en regulen la seva implantació a escala estatal com
són la “Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmosfera” que tracta de minorar i
prevenir la contaminació ambiental i millorar, la “Ley 2/2011 de Economia Sostenible” i la Llei
22/1938 de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. En àmbit local, trobem regulacions de les
instal·lacions solars tèrmiques en els edificis rehabilitats regulades per l’Ordenança de Medi
Ambient.
En l’article 6 del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis s’esmenta la necessitat de
complir una puntuació global en els edificis de nova construcció a partir de diverses solucions
constructives com la coberta enjardinada o l’aprofitament de les aigües pluvials. No s’aplica a
edificis construïts anteriorment, per tant, en rehabilitacions.
Article 6
Paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius
6.1 En la construcció de l’edifici, caldrà obtenir una puntuació global mínima de 10 punts
mitjançant la utilització d’alguna/s de les solucions constructives següents:
a) Construcció de façana ventilada en l’orientació sud-oest (± 90°): 5.
b) Construcció de coberta ventilada: 5.
c) Construcció de coberta enjardinada: 5.
d) Utilització de sistemes preindustrialitzats com a mínim en el 80% de la superfície de
l’estructura: 6.
e) Utilització de sistemes preindustrialitzats, com a mínim, en el 80% de la superfície dels
tancaments exteriors: 5.
f) En el cas d’edificis d’habitatges, en què el 80% d’aquests rebin en l’obertura de la sala 1
hora d’assolejament directe entre les 10 i les 12 hores solars en el solstici d’hivern: 5.
g) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents tancaments verticals
exteriors en un 10% respecte al paràmetre fixat en el punt 4.1: 4.
h) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents tancaments verticals
exteriors en un 20% respecte al paràmetre fixat en el punt 4.1: 6.
i) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents tancaments verticals
exteriors en un 30% respecte al paràmetre fixat en el punt 4.1: 8.
j) Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici: 5.
k) Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici: 8.
l) Utilització almenys d’un producte obtingut del reciclatge de residus (residus de la
construcció, pneumàtics, residus d’escumes, etc.) per subbases, paviments, panells aïllants i
d’altres usos: 4. (...) 2
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En el llibre V del Codi Civil Català, en l’article 553-25 se cita que en els acords de les
comunitats de propietaris sigui necessari un acord de majoria simple en diferents casos, que no
contemplen les actuacions de rehabilitació en terrats. Dins d’aquests punts, hi ha la intencionalitat
d’afegir-hi les reformes de la coberta i millores d’eficiència com a infraestructures comunes per
agilitzar l’execució d’aquest tipus de projectes. D’aquesta manera, l’aprovació dels projectes de
millora tindran una viabilitat més alta, ja que serà més fàcil obtenir la majoria simple de vots a
favor.
ARTICLE 553-25 Règim general d’adopció d’acords
1.

Només es poden adoptar acords sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

2.

S’adopten per majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació,
que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de llurs quotes de
participació, els acords que fan referència a:

2.1. L’execució d’obres o l’establiment de serveis que tenen la finalitat de suprimir
barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors, encara que l’acord comporti la
modificació del títol de constitució i dels estatuts o encara que les obres o els serveis
afectin l’estructura o la configuració exterior.
2.2. Les innovacions exigibles per a l’habitabilitat, l’accessibilitat o la seguretat de
l’immoble, segons llur naturalesa i característiques, encara que l’acord comporti la
modificació del títol de constitució i dels estatuts o afectin l’estructura o la configuració
exterior.
2.3 L’execució de les obres necessàries per a instal·lar infraestructures
comunes o equips amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica dels
immobles i la mobilitat dels usuaris, per a connectar serveis de telecomunicacions de
banda ampla o per a individualitzar el mesurament dels consums d’aigua, gas o
electricitat, o per a la instal·lació general de punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics, encara que l’acord comporti la modificació del títol de constitució i dels
estatuts.
(...) 3

Segons s’esmenta en el document “Mesura de Govern per a impulsar terrats vius i
cobertes verdes a Barcelona” en data a 3 d’octubre de 2014, està previst crear una normativa
específica per les cobertes verdes i terrats vius on es regularan els projectes de millora en funció
de diversos criteris:
▪

Segons la tipologia de l’edifici: industrial, terciari, residencial, equipament, etc.

▪

Segons la tipologia de coberta verda: intensiva, semi intensiva, extensiva, cool-roof, etc.

▪

Segons el tipus d’intervenció: nou desenvolupament urbà, obra nova, gran rehabilitació,
rehabilitació, canvi d’ús.

▪

Amb aplicació gradual en el temps: la creació i aplicació de la normativa es farà de forma
esglaonada, de tal manera que la implantació serà gradual i per fases, en funció de les diverses
situacions i dels terminis temporals establerts.
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▪

Determinació dels requisits tècnics per a la coberta verda.

▪

Determinació dels aspectes de superfície mínima de coberta verda i inclinació de la coberta, etc. 4

En resum, a hores d’ara hi ha una clara manca de normatives específiques en les cobertes
verdes que genera confusió i dificulta dur a terme aquests tipus de projectes. Si ho comparem
en altres casos semblant, la implantació d’un ascensor per millorar l'accessibilitat a l’immoble he
d’estar aprovada únicament per un 50% de la comunitat, obtenint una majoria simple. En canvi,
per la implantació d’una coberta verda és imprescindible l’aprovació del 80% de la comunitat, fet
que obstrueix l’execució de terrats vius.
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Després dels estudis realitzats en els punts anteriors, he dut a terme una investigació per
descobrir quins possibles problemes o barreres ens podem trobar en cas de rehabilitar un terrat
en una coberta verda. He escollit un edifici que em permet accedir al terrat i conèixer la seva
estructura per ser capaç d’estudiar la viabilitat del projecte. Es tracta d’un edifici situat al carrer
Rosselló, entre els carrers Sardenya i Marina. Ens centrarem en l’edifici situat al núm. 419 que va
ser construït l’any 1958. Està format per 34 habitatges repartits en planta baixa més nou pisos,
dos d’aquests essent àtics i reduint la superfície de la coberta en un total de 180 m2.

Figura 15. Emplaçament cas d’estudi. Font: Google Maps.

Pel que fa a l’estructura de l'edifici, els suports verticals són murs de càrrega d’obra de
fàbrica tradicionals de l’Eixample. L'estructura horitzontal està formada per sostres
unidireccionals que recolzen sobre els murs de càrrega. És difícil identificar de quin tipus de
sostre, ja que en l’any en què es va construir hi havia força solucions constructives. Més
endavant, es plantegen diferents casuístiques per poder resoldre correctament la rehabilitació.
Per últim, el terrat està acabat amb una coberta catalana tradicional amb envanets de sostremort
situats damunt l’últim sostre.
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Figura 16. Recull de fotografies del terrat situat al carrer Rosselló. Font: Fotografies pròpies.

L’accés a la coberta es duu a terme mitjançant una escala situada a la part central de la
parcel·la que inicia el recorregut a planta baixa i acaba a la coberta. En canvi, l’ascensor, element
posterior situat en un dels patis de l’edifici, únicament arriba fins al penúltim nivell de l’edifici.
D'acord amb la normativa del CTE SUA 9, tot espai comunitari haurà de ser accessible. D’aquesta
manera, la rehabilitació de la coberta comportarà també un projecte de prolongació de l’ascensor
fins a la cota més alta de l’immoble.
Un dels punts més dèbils de l’edifici serà l’estructura horitzontal de l’últim sostre que haurà
de suportar el nou increment de càrregues. Per tant, el primer estudi estructural se centra en
analitzar el sostre existent i calcular si suporta el nou pes. Segons el període de construcció, ens
podem trobar diversos tipus de sostres unidireccionals: bigues de fusta, de formigó o
metàl·liques. Observant l’any de construcció, el 1958, podem eliminar la hipòtesi d’un sostre amb
biguetes metàl·liques, ja que ens trobem en un període de postguerra on hi havia manca d’aquest
material. Si el sostre existent està format per biguetes de formigó, és pràcticament impossible
saber la seva capacitat resistent perquè hauríem de conèixer força dades: armat, tipus de
formigó, tipus de biguetes, capa de compressió, etc. A més a més, ens podem trobar en la
situació on és impossible accedir per analitzar el sostre i no poder valorar la seva resistència.
Davant aquest fet, ens veurem obligats a realitzar un nou sostre recolzat als murs de càrrega
existents que suportarà les noves càrregues. Un dels requisits del sostre de nova execució ha de
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ser que no requereixi encofrat, que sigui perdut i no necessiti apuntalament. La xapa col·laborant
o la llosa alveolar poden ser dues solucions vàlides per aquest tipus d’actuacions.

D’entrada, he realitzat una baixada de càrregues de l'edifici per valorar quina coberta
proposar per la rehabilitació. A més a més, comprovar la tensió del mur de càrrega en diferents
punts de l'edifici i contrastar que no se supera la resistència del material. Per realitzar un càlcul
acurat, necessitaríem un nombre de cates dels materials existents per conèixer la resistència real
dels diferents elements. Com no és possible obtenir aquestes dades, he fet una hipòtesi de quina
seria la resistència de l’obra de fàbrica existent. Antoni Aparicio comenta en el seu llibre “Secrets
d’un sistema constructiu” diversos estudis on consideren la resistència del material segons la
seva obtenció. El mateix autor apunta que en “Com he de construir” escrit l’any 1934 per Pere
Benavent, considera que no s’ha de superar els 30 kg/cm 2 per obra realitzada amb maons de
màquina. Per tant, valorant l’any de la construcció de l’edifici i les proposades, he considerat
aquesta resistència per l’obra de fàbrica. Així doncs, hem de comprovar que aquesta tensió no
se supera en cap cas.

Figura 17. Quadre de resistències segons Pere Benavent. Font: Secrets d’un sistema constructiu.

Les sobrecàrregues d’ús per habitatges són de 2 kN/m2, però al tractar-se d’una
rehabilitació, segons la norma NRE-AEOR-93 que tracta sobre rehabilitacions, podem considerar
una càrrega més petita. A l’annex 2 del document, es calcula una estimació de les
sobrecàrregues a partir dels diferents elements de les estances.

Figura 18. Quadre de sobrecàrregues en rehabilitacions. Font: Norma NRE-AEOR-93.
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Per tant, segons aquesta metodologia emprada en la norma, podem considerar les
sobrecàrregues d’ús com a 136,02 kg/m2 com a mitjana general o 186,78 kg/m2 de màxima. Per
garantir més seguretat, considerarem la màxima amb 1,87 kN/m2.
La taula exposada en la plana següent, està dividida per trams on, primerament, es
calcula la baixada de càrregues que comporten els elements estructurals verticals i horitzontals,
i posteriorment, la tensió del mur de càrrega. La secció de l’edifici l’he dividit en diferents trams
segons els seus elements. El primer tram està format per la coberta catalana i l’ampit del terrat.
El segon tram, compost per les plantes inferiors, està format pels sostres i els murs entre pisos.
El tercer tram i últim, la zona de planta baixa on sol considerem el mur que arriba fins als
fonaments. El mur estudiat en la baixada de càrregues rep dos sostres unidireccionals amb una
llum total de 8,5 m.

Treball Final de Grau 2020/21 ETSAB-UPC

Júlia Pallejà Algueró

ESTAT EXISTENT
TRAM 1 - BAIXADA CÀRREGUES
Càrrega (kN/m )

Intereix (m)

Coberta catalana

4,18

4,25

17,765

kN/ml

S.Ús

1

4,25

4,25

kN/ml

Altura (m)

Gruix (m)

Densitat (kN/m3)

1

0,15

12

1,8

kN/ml

TOTAL

23,815

kN/ml

kN/m2

<3000

2

Ampit

TRAM 1 - TENSIÓ MUR
Tensió

Pes total (kN/ml)

Gruix (m)

Tensió

23,815

0,15

158,77

TRAM 2 - BAIXADA CÀRREGUES
Càrrega (kN/m )

Intereix (m)

Sostre

1,3

4,25

5,53

kN/ml

S.Ús

1,8

4,25

7,65

kN/ml

Càrregues mortes

1,5

4,25

6,375

kN/ml

Altura (m)

Gruix (m)

Densitat (kN/m )

3,4

0,15

18

9,18

kN/ml

TOTAL

28,73

kN/ml

kN/m2

<3000

12,15

kN/ml

kN/m2

<3000

2

Pes mur

3

TRAM 2 - TENSIÓ MUR
Total 9 pisos
(kN/ml)

Pisos més
coberta

Gruix (m)

Tensió

258,57

282,385

0,15

1882,57

TRAM 3 - BAIXADA DE CÀRREGUES
Pes mur

Altura (m)

Gruix (m)

Densitat (kN/m3)

4,5

0,15

18

TRAM 3 - TENSIÓ MUR
Pes mur PB
(kN/ml)

Coberta, pisos i
mur

Gruix (m)

Tensió

12,15

294,535

0,15

1963,57

Taula 06. Baixada de càrregues i tensió del mur de l’estat existent. Font: Elaboració pròpia.

En la taula anterior, comprovem l'estat de càrregues i la tensió actual. En cap cas se
supera la resistència del maó. Com hem comentat anteriorment, determinar quin tipus
d’estructura horitzontal no és una feina fàcil, ja que està tapada pel fals sostre i necessitaríem un
reconeixement més profund, hem considerat com a opció més conservadora un valor de 1,3
kN/m2 que equival a un sostre de biguetes amb volta catalana de cantell 16 cm. Els pesos
considerats per la coberta catalana són els següents:
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COBERTA CATALANA
e (m)

Densitat (kN/m3)

Total (kN/m2)

Rajola

0,02

20

0,4

Rajola

0,04

20

0,8

Maó 30x15x5

0,14

12

1,68

Sostre unidireccional

1,3
4,18

Taula 07. Càlcul del pes propi de la coberta catalana. Font: Elaboració pròpia.

Observant els resultats obtinguts en el càlcul de la tensió existent, l’increment de
càrregues difícilment afectarà l’estructura vertical. Per tant, la complicació estarà en l’estructura
horitzontal. La impossibilitat de conèixer les dades suficients per poder fer un càlcul aproximat,
ens porta a considerar dues hipòtesis: un cas on és necessari l’execució d’un nou sostre per
suportar la coberta verda i l’altre, on el sostre existent sigui capaç de resistir l’increment de
càrregues. La primera opció que tractarem serà la d’una coberta verda extensiva sobre un sostre
de xapa col·laborant. Aquest tipus d’estructura permeten cobrir llums semblants als sostres
unidireccionals tradicionals i, en alguns casos, no és necessari apuntalar. Per calcular aquesta
opció, considerarem una xapa col·laborant de 13 cm de cantell amb un pes propi de 2,23 kN/m2.
A continuació, un primer estudi de com afectaria una coberta verda extensiva a l’edifici existent.

1.

Sostre unidireccional existent

5.

Làmina impermeable

2.

Xapa col·laborant

6.

Capa antiarrels

3.

Formació de pendents

7.

Aïllament tèrmic

4.

Capa de protecció

8.

Capa de protecció
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Figura 19. Detall capes opció 1. Font: Elaboració pròpia.
OPCIÓ 1
TRAM 1 - BAIXADA CÀRREGUES
Càrrega(kN/m )

Intereix (m)

Coberta

8,05

4,25

34,2023

kN/ml

S.Ús

5

4,25

21,25

kN/ml

Altura (m)

Gruix (m)

Densitat
(kN/m3)

1

0,15

12

1,8

kN/ml

TOTAL

57,25

kN/ml

kN/m2

<3000

2

Ampit

TRAM 1 - TENSIÓ MUR
Tensió

Pes total (kN/ml)

Gruix (m)

Tensió

57,25

0,15

381,68

TRAM 2 - BAIXADA CÀRREGUES
Càrrega(kN/m )

Intereix (m)

Sostre

1,3

4,25

5,53

kN/ml

S.Ús

1,8

4,25

7,65

kN/ml

Càrregues mortes

1,5

4,25

6,375

kN/ml

Altura (m)

Gruix (m)

Densitat
(kN/m3)

3,4

0,15

18

9,18

kN/ml

TOTAL

28,73

kN/ml

kN/m2

<3000

12,15

kN/ml

2

Pes mur

TRAM 2 - TENSIÓ MUR
Total 9 pisos

Pisos més coberta

Gruix

Tensió

258,57

315,82

0,15

2105,48

TRAM 3 - BAIXADA DE CÀRREGUES

Pes mur

Altura (m)

Gruix (m)

4,5

0,15

Densitat
(kN/m3)
18

TRAM 3 - TENSIÓ MUR
Pes mur PB

Coberta, pisos i
mur

gruix

tensió

12,15
327,97
0,15
2186,48
kN/m2
Taula 08. Baixada de càrregues i tensió del mur de l’opció 1 plantejada. Font: Elaboració pròpia.

<3000

Amb la taula anterior, podem comprovar que la tensió del material existent, l’obra de
fàbrica, no se supera en cap moment, i que per tant, seria una opció factible. El sistema de xapa
col·laborant podria ser un sistema vàlid en cas que el sostre existent no sigui capaç de suportar
l’increment de càrregues. Únicament podem considerar les llums i les càrregues admissibles que
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no necessitin puntals per la impossibilitat d’accedir-hi per la zona inferior. Les càrregues
proposades per aquesta solució de coberta són les següents:
OPCIÓ 1
COBERTA VERDA EXTENSIVA AMB XAPA COL·LABORANT
Material

e (m)

ρ (kN/m3)

Pes (kN/m2)

Substrat saturat

0,15

13,5

2,025

Capa filtrant (geotèxtil)

0,01

1,2

0,012

Làmina drenant (polietilè alta densitat)

0,025

9,8

0,245

Capa de protecció (geotèxtil)

0,01

1,2

0,012

Aïllament tèrmic (llana de roca)

0,08

1,12

0,0896

Capa antiarrels (geotèxtil)

0,01

1,2

0,012

Làmina asfàltica

0,01

11

0,11

Capa de protecció (geotèxtil)

0,01

1,2

0,012

Formació de pendents

0,1

20

2

Xapa col·laborant

2,23

Sostre unidireccional

1,3
TOTAL

8,05

Taula 09.Càlcul del pes propi de la coberta opció 1. Font: Elaboració pròpia.

En aquesta segona opció, el sostre nou serà de plaques alveolars. És un sistema que
permet suportar càrregues amb llums considerables. A més, no necessita apuntalaments ni
encofrat, cosa que la que ideal per aquest tipus d’actuació.
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1.

Sostre unidireccional existent

7.

Aïllament tèrmic

2.

Llosa alveolar

8.

Capa de protecció

3.

Formació de pendents

9.

Làmina drenant

4.

Capa de protecció

10. Capa filtrant

5.

Làmina impermeable

11. Substrat

6.

Capa antiarrels

12. Vegetació

Figura 20. Detall capes coberta opció 2. Font: Elaboració pròpia.
OPCIÓ 2
TRAM 1 - BAIXADA CÀRREGUES
Càrrega(kN/m2)

Intereix (m)

Coberta

8,32

4,25

S.Ús

5

4,25

Altura (m)

Gruix (m)

Densitat (kN/m )

1

0,15

Ampit

35,3498

kN/ml

21,25

kN/ml

12

1,8

kN/ml

TOTAL

58,3998

kN/ml

kN/m2

<3000

3

TRAM 1 - TENSIÓ MUR
Tensió

Pes total (kN/ml)

Gruix (m)

Tensió

58,3998

0,15

389,33

TRAM 2 - BAIXADA CÀRREGUES
Càrrega(kN/m2)

Intereix (m)

Sostre

1,3

4,25

5,53

kN/ml

S.Ús

1,8

4,25

7,65

kN/ml

Càrregues mortes

1,5

4,25

6,375

kN/ml

Altura (m)

Gruix (m)

Densitat (kN/m )

3,4

0,15

18

9,18

kN/ml

TOTAL

28,73

kN/ml

kN/m2

<3000

12,15

kN/ml

kN/m2

<3000

Pes mur

3

TRAM 2 - TENSIÓ MUR
Total 9 pisos

Pisos més coberta

Gruix (m)

Tensió

258,57

316,9698

0,15

2113,13

TRAM 3 - BAIXADA DE CÀRREGUES
Pes mur

Altura (m)

Gruix (m)

Densitat (kN/m3)

4,5

0,15

18

TRAM 3 - TENSIÓ MUR
Pes total (kN/ml)

Coberta, pisos i
mur

Gruix (m)

Tensió

12,15

329,1198

0,15

2194,13

Taula 10. Baixada de càrregues i tensió del mur de l’opció 2 plantejada. Font: Elaboració pròpia.

En aquesta segona opció, el material existent tampoc es veu superat en cap tram segons
les hipòtesis considerades. L’estratègia mitjançant lloses alveolars com a estructura horitzontal,
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considerant que el sostre existent no serà capaç d’aguantar les noves càrregues, és una opció
ideal per resoldre el problema. És un sistema que admet llums importants, es comporta bé davant
el foc, admet increment de càrregues important i no necessita puntals ni encofrat. Per tant, estem
davant una solució òptima per aquest tipus d’actuacions. Considerem una llosa de cantell 15 cm
amb un pes propi de 2,5 kN/m2. Les càrregues considerades de la coberta amb el nou sostre són
les següents.
OPCIÓ 2
COBERTA VERDA EXTENSIVA AMB PLAQUES ALVEOLARS
Material

e (m)

ρ (kN/m3)

Pes (kN/m2)

Substrat saturat

0,15

13,5

2,025

Capa filtrant (geotèxtil)

0,01

1,2

0,012

Làmina drenant (polietilè alta densitat)

0,025

9,8

0,245

Capa de protecció (geotèxtil)

0,01

1,2

0,012

Aïllament tèrmic (llana de roca)

0,08

1,12

0,0896

Capa antiarrels (geotèxtil)

0,01

1,2

0,012

Làmina asfàltica

0,01

11

0,11

Capa de protecció (geotèxtil)

0,01

1,2

0,012

Formació de pendents

0,1

20

2

Llosa alveolar

2,5

Sostre unidireccional

1,3
TOTAL

8,32

Taula 11. Càlcul del pes propi de la coberta opció 2. Font: Elaboració pròpia.

L’última hipòtesi considerada serà la d’un bon estat del sostre existent capaç de suportar
l’increment de càrregues que representa la nova coberta verda. La impossibilitat de determinar
si l’estructura de la coberta catalana davant la dificultat d’obtenir la seva resistència, fa que optem
per repicar tota la coberta existent i la substituïm pels elements que formen la coberta verda.
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1.

Sostre unidireccional existent

7.

Capa de protecció

2.

Formació de pendents

8.

Làmina drenant

3.

Capa de protecció

9.

Capa filtrant

4.

Làmina impermeable

10. Substrat

5.
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6.

Aïllament tèrmic

Figura 21. Detall capes coberta opció 3. Font: Elaboració pròpia.

Treball Final de Grau 2020/21 ETSAB-UPC

Júlia Pallejà Algueró

OPCIÓ 3
TRAM 1 - BAIXADA CÀRREGUES
Càrrega(kN/m )

Intereix (m)

Coberta verda

5,82

4,25

S.Ús

5

4,25

Altura (m)

Gruix (m)

Densitat (kN/m )

1

0,15

2

Ampit

24,7248

kN/ml

21,25

kN/ml

12

1,8

kN/ml

TOTAL

47,7748

kN/ml

kN/m2

<3000

3

TRAM 1 - TENSIÓ MUR
Tensió

Pes total (kN/ml)

Gruix (m)

Tensió

47,7748

0,15

318,50

TRAM 2 - BAIXADA CÀRREGUES
Càrrega(kN/m )

Intereix (m)

Sostre

1,3

4,25

5,53

kN/ml

S.Ús

1,8

4,25

7,65

kN/ml

Càrregues mortes

1,5

4,25

6,375

kN/ml

Altura (m)

Gruix (m)

Densitat (kN/m )

3,4

0,15

18

9,18

kN/ml

TOTAL

28,73

kN/ml

kN/m2

<3000

12,15

kN/ml

kN/m2

<3000

2

Pes mur

3

TRAM 2 - TENSIÓ MUR
Pes total (kN/ml)

Pisos més coberta

Gruix (m)

Tensió

258,57

306,3448

0,15

2042,30

TRAM 3 - BAIXADA DE CÀRREGUES
Pes mur

Altura (m)

Gruix (m)

Densitat (kN/m3)

4,5

0,15

18

TRAM 3 - TENSIÓ MUR
Pes mur (kN/ml)

Coberta, pisos i
mur

Gruix (m)

Tensió

12,15

318,4948

0,15

2123,30

Taula 12. Baixada de càrregues i tensió del mur de l’opció 3 plantejada. Font: Elaboració pròpia.

Per aquest, segons la hipòtesi plantejada no superem la tensió del material en cap tram.
Si en els anteriors càlculs no s’ha superat la resistència considerant càrregues més petites, era
previsible obtenir bons resultats. Les càrregues considerades en el càlcul de la coberta són:
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OPCIÓ 3
COBERTA VERDA EXTENSIVA
Material

e (m)

ρ (kN/m3)

Pes (kN/m2)

Substrat saturat

0,15

13,5

2,025

Capa filtrant (geotèxtil)

0,01

1,2

0,012

Làmina drenant (polietilè alta densitat)

0,025

9,8

0,245

Capa de protecció (geotèxtil)

0,01

1,2

0,012

Aïllament tèrmic (llana de roca)

0,08

1,12

0,0896

Capa antiarrels (geotèxtil)

0,01

1,2

0,012

Làmina asfàltica

0,01

11

0,11

Capa de protecció (geotèxtil)

0,01

1,2

0,012

Formació de pendents

0,1

20

2

Sostre unidireccional

1,3
TOTAL

5,82

Taula 13. Càlcul del pes propi de la coberta opció 3. Font: Elaboració pròpia.

En tots tres casos, la coberta escollida en el càlcul és extensiva. Sense conèixer les dades
de l’estructura existent, he decidit considerar la coberta que menys pes requereix i comprovar si
aquesta compleix. En tots tres càlculs, la tensió no és superada en cap tram de l’edifici.

Com ja he parlat en punts anteriors, un dels avantatges de les cobertes verdes és la
millora en el comportament tèrmic. El poc manteniment de la majoria de cobertes i la manca
d’elements essencials pel comportament òptim com l’aïllament tèrmic comporta un gran
intercanvi d’energia entre l’interior i l’exterior de l’edifici. He fet un estudi de les diferents
transmitàncies tèrmiques segons la tipologia de coberta i els seus elements. Per començar,
observem que en l’annex D de la DB HE, s’estableixen unes transmitàncies límits segons la zona
climàtica per garantir un bon funcionament del conjunt.
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Figura 22. Taula transmitància màxima. Font: Normativa DB HE.

A banda d’uns límits generals, on Barcelona es trobaria a la Zona C, estableixen uns
criteris en zones concretes. D’acord amb l’annex, l’àrea metropolitana forma part de la zona
climàtica C2 i comporta les següents exigències:

Figura 23. Transmitància límit segons zona climàtica C2. Font: Normativa DB HE.

Segons la norma, observem que com a mínim hem d’aconseguir una transmitància
tèrmica de 0,41 W/m2K a la coberta. En el punt 2.2 on explico la coberta catalana, especifico quin
és el comportament de la coberta tradicional i la millorada. La primera té una U de 4,17 W/m2K,
veient clarament com no compleix les normatives actuals. En canvi, la versió millorada obté un
0,31 W/m2K que ja es troba dins les exigències climàtiques.
En les taules següents, he calculat el comportament tèrmic de les tres opcions
plantejades anteriorment per observar com afecten l’edifici.
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OPCIÓ 1
COBERTA VERDA EXTENSIVA AMB XAPA COL·LABORANT
Material

e (m)

λ (W/mK)

Rt (m²K/W)

Substrat saturat

0,15

0,52

0,29

Capa filtrant (geotèxtil)

0,01

0,05

0,20

Làmina drenant (polietilè alta densitat)

0,025

0,5

0,05

Capa de protecció (geotèxtil)

0,01

0,05

0,20

Aïllament tèrmic (llana de roca)

0,1

0,035

2,86

Capa antiarrels (geotèxtil)

0,01

0,05

0,20

Làmina asfàltica

0,01

0,23

0,04

Capa de protecció (geotèxtil)

0,01

0,05

0,20

Formació de pendents

0,1

2,5

0,04

Xapa col·laborant

0,12

0,25

Sostre unidireccional

0,16

0,18
RT

4,51

U (1/Rt)

0,22

Taula 14. Càlcul transmitància tèrmica opció 1. Font: Elaboració pròpia.
OPCIÓ 2
COBERTA VERDA EXTENSIVA AMB PLAQUES ALVEOLARS
Material

e (m)

λ (W/mK)

Rt (m²K/W)

Substrat saturat

0,15

0,52

0,29

Capa filtrant (geotèxtil)

0,01

0,05

0,20

Làmina drenant (polietilè alta densitat)

0,025

0,5

0,05

Capa de protecció (geotèxtil)

0,01

0,05

0,20

Aïllament tèrmic (llana de roca)

0,1

0,035

2,86

Capa antiarrels (geotèxtil)

0,01

0,05

0,20

Làmina asfàltica

0,01

0,23

0,04

Capa de protecció (geotèxtil)

0,01

0,05

0,20

Formació de pendents

0,1

2,5

0,04

Llosa alveolar

0,15

0,14

Sostre unidireccional

0,16

0,18
RT

Taula 15. Càlcul transmitància tèrmica opció 2. Font: Elaboració pròpia.

4,40

U (1/Rt)

0,23
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OPCIÓ 3
COBERTA VERDA EXTENSIVA +COBERTA CATALANA MILLORADA
Material

e (m)

λ (W/mK)

Rt (m²K/W)

Substrat saturat

0,15

0,52

0,29

Capa filtrant (geotèxtil)

0,01

0,05

0,20

Làmina drenant (polietilè alta
densitat)

0,025

0,5

0,05

Capa de protecció (geotèxtil)

0,01

0,05

0,20

Aïllament tèrmic (llana de roca)

0,08

0,035

2,29

Capa antiarrels (geotèxtil)

0,01

0,05

0,20

Làmina asfàltica

0,01

0,23

0,04

Capa de protecció (geotèxtil)

0,01

0,05

0,20

Formació de pendents

0,1

2,5

0,04

Sostre unidireccional

0,16

U (1/Rt)

0,18
RT

3,69

0,27

Taula 16. Càlcul transmitància tèrmica opció 3. Font: Elaboració pròpia.

Com podem observar en les taules superiors, totes tres opcions tenen un bon
comportament tèrmic. Tenint en compte que són resolucions estructurals diferents, observem els
resultats favorables de la coberta verda i els seus elements. La rehabilitació de la coberta aporta
millores tèrmiques respecte al sistema existent que, probablement, no compleix les exigències
de la normativa vigent. A més, els càlculs han estat realitzats amb el tipus de coberta verda que
menys gruix de substrat requereix. Per tant, encara que la resistència tèrmica del substrat no és
molt alta, les cobertes semiintensives i intensives obtindran valors més favorables. A banda, si
l’acabat vegetal es combina amb un paviment flotant, els resultats seguiran sent aptes, ja que
l’aïllament tèrmic és l’element amb major aportació.

Per tal de valor adequadament aquest tipus d’intervenció, he realitzat diferents
pressupostos per calcular quina seria la despesa total i el preu per veí. Les dues primeres opcions
que plantejo contemplen un escenari on estem obligats a construir un nou sostre per tal de
suportar l’increment de càrregues. Mentre que l’última opció, planteja l’execució de la coberta
verda directament sobre el sostre existent. La primera opció tracta d’una demolició completa de
la coberta catalana existent, l’execució d’un sostre nou mitjançant xapa col·laborant i on es
recolzarà la coberta verda. La segona opció és idèntica a la primera però plantejant un sostre
unidireccional de lloses alveolars. En canvi, l’última, conté una demolició total de la coberta
existent i l’execució de la coberta verda sobre l’últim sostre. Aquesta opció considera que
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l’estructura horitzontal és capaç de suportar les noves càrregues. Totes tres variants inclouen la
perllongació de l’ascensor fins a la cota més alta de l’edifici per fer-lo totalment accessible, la
gestió dels residus i el lloguer d’una grua. A la taula següent, podem comprovar la diferència
entre totes tres solucions i comparar-les.
En la taula inferior es desglossen les diferents despeses obtenint un preu aproximat del
cost global de l’actuació. En primer lloc, el cost de l’execució material (PEM) detallat amb les
partides corresponents de cada operació en l’annex. A continuació, el benefici industrial i les
despeses generals seguides dels diferents honoraris que necessita l’obra i diversos impostos.
L’IVA, en algunes obres de rehabilitació pot reduir-se al 10%, però hi influeixen tantes variables
que és difícil concretar-ho. Per tant, considerem l’IVA del 21% per obtenir un valor hipotètic.
PRESSUPOST

OPCIÓ 1

OPCIÓ 2

OPCIÓ 3

Execució material (PEM)

99.294,51 €

96.671,91 €

57.892,71 €

Benefici industrial (13%)

12.908,29 €

12.567,35 €

10.814,69 €

Despeses generals (6%)

5.957,67 €

5.800,31 €

4.991,39 €

Honoraris arquitecte (6,65+5,85%)

12.411,81 €

12.083,99 €

10.398,74 €

Honoraris arquitecte tècnic (5,68%)

5.639,93 €

5.490,96 €

4.725,19 €

Honoraris de coordinació i salut

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

Informe d’Idoneïtat Tècnica

208,80 €

208,80 €

208,80 €

Impost de construcció i obres (ICIO) (4% del
PEM)

3.971,78 €

3.866,88 €

3.327,60 €

Visat COAC

181,17 €

181,17 €

181,17 €

PRESSUPOST IVA

OPCIÓ 1

OPCIÓ 2

OPCIÓ 3

PEM+ Benefici industrial+ Despeses generals

24.813,70 €

24.158,31 €

20.789,16 €

Honoraris arquitecte

2.606,48 €

2.537,64 €

2.183,74 €

Honoraris arquitecte tècnic

1.184,38 €

1.153,10 €

992,29 €

Honoraris de coordinació i salut

336,00 €

336,00 €

336,00 €

Informe d'Idoneïtat Tècnica

43,85 €

43,85 €

43,85 €

Visat COAC

38,05 €

38,05 €

38,05 €

TOTAL

171.196,42 €

166.738,32 €

143.820,56 €

Preu per veí (24)

7.133,18 €

6.947,43 €

5.992,52 €

Taula 17. Taula comparativa entre el pressupost de les tres opcions. Font: Elaboració pròpia.

Observant els preus totals, veiem que les dues primeres opcions són les més cares, ja
que contenen l’execució de nous sostres. La diferència amb la tercera opció no és important
tenint en compte que no és necessari l’execució d’un sostre. Per tant, el cost rellevant de la
intervenció cau en la coberta verda en si. Una altra part important del preu se l’endú la
prolongació de l’ascensor fins al terrat per fer-lo totalment accessible. D’aquesta manera,
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obtenim un valor aproximat del cost total que suposaria la construcció d’una coberta verda. La
gran inversió inicial que requereix és un dels punts complicats del projecte. En un futur, part de
la inversió inicial es veurà recuperada, per exemple, en la reducció de demanda energètica
encara que segueix sent un cost alt. De moment, no existeixen les subvencions específiques per
l’execució d’aquest tipus de cobertes. Tanmateix, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ofereix
un seguit d’ajudes per subvencionar diferents tipus d’actuacions en edificis construïts abans del
1995 i que la superfície destinada a habitatge sigui un 70% de la total. Dins d’aquestes
subvencions, les actuacions de les cobertes verdes poden optar a dos programes diferents:
-

Generació d’energia renovable: producció d’energia mitjançant plaques solars
tèrmiques o fotovoltaiques fins al 50% del cost total, un màxim per habitatge de
3.500 € o de 60.000 € en cas de l’edifici.

-

Actuacions parcials de rehabilitació energètica: empara actuacions sobre terrats,
cobertes, façanes, mitgeres i celoberts. Aquesta subvenció té topall del 25% amb
un màxim de 30.000 € per construccions amb menys de 20 habitatges; per casos
entre 21 i 40 habitatges un màxim de 40.000 €, i per últim, els edificis amb més
de 41 habitatges un màxim de 50.000 €.
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Durant els últims anys, s’ha accelerat la preocupació per reduir el canvi climàtic. Aquest
fet ha provocat el tret de sortida d’investigacions relacionades amb l’aprofitament de les energies
renovables, la millora de la qualitat de l’aire i la reducció dels agents contaminants. Part del futur
de l’arquitectura exigeix reduir la petjada de carboni i transformar els edificis en construccions
autosostenibles. La recuperació de la ciutat formada per la cinquena façana és vital per millorar
la salut dels seus habitants i la de la mateixa metròpolis. Les actuacions puntuals als terrats ens
poden aportar un ventall important de beneficis.
Per aquest motiu s’han estudiat les diverses formes de projectar un terrat verd
considerant les propietats d’un edifici existent. Assolir un estudi complet i exhaustiu de l’edifici
amb mostres suficients per determinar la resistència i l’estat dels elements estructurals existents
és una feina complexa. L’accés a punts importants de l’edifici també pot dificultar l’estudi per
determinar si l’estructura podrà assolir l’increment de càrregues.
En aquest treball he pogut comprovar que les actuacions en zones comunitàries no són
una feina fàcil, ja que requereixen l’acceptació d’un percentatge molt alt de la comunitat. La
normativa actual no empara un protocol concret per aquests tipus d’actuacions i en complica
l’execució. Tirar endavant un projecte de terrat verd implica l’aprovació del 80% del veïnat, una
quantitat força elevada i que complica el projecte. És una situació semblant a la que els veïns van
viure per les millores d’accessibilitat quan es va voler implantar l'ascensor. En aquell moment, no
existien normatives que facilitessin la seva execució i gràcies a la modificació d’articles i la majoria
simple, actualment són operacions fàcils de dur a terme. A banda de complicacions legals,
estructuralment no són operacions fàcils perquè per determinar l’estat de l'estructura existent
s’ha de dur a terme un estudi exhaustiu. Tenir accés a tots els punts necessaris per obtenir dades
essencials és un dels problemes que podem trobar. Econòmicament no és una operació fàcil
encara que obtenim beneficis i reduïm el consum energètic.
Podem afirmar que existeixen més barreres que facilitats en aquest tipus de projectes.
Veritablement és una pena perquè després d’aquest treball d’investigació, he descobert són
superfícies amb un gran potencial que aportarien un gran nombre de beneficis de diferent escala.
En quasi tots els marcs trobem complicacions: estructurals, econòmiques i legals. Les cobertes
verdes pràcticament són un producte nou que necessiten estar en un aparador per convèncer el
potencial que tenen en directe. Per tant, una de les estratègies a considerar és crear cobertes
públiques accessibles on poder tocar i veure amb els propis ulls aquest tipus de projectes. Els
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perfectes candidats a actuar com aparador de les cobertes verdes són les grans extensions
públiques, com els equipaments, o de centres privats. L’interès despertat per aquesta solució i
l’augment d’informació de cara al client, podrien fomentar a l’increment de subvencions per part
de l’estat en augmentar el nombre de superfície verda dins la ciutat, contemplant tots els seus
beneficis. Crear un catàleg viu on exposar les diferents solucions constructives, les varietats
tipològiques i els seus beneficis permetria un fàcil accés en el futur. Així mateix, és una crida a
l’Estat per facilitar les subvencions a privats i públics, per començar a actuar en massa en una
cota que fa uns pocs anys era oblidada i menyspreada. Espais amb una gran potencialitat i un
caràcter ambigu, capaços de proporcionar espais amb gran interès per una ciutat i uns habitants
amb la necessitat de millorar i augmentar el verd d’aquest territori.
D’altra banda, la realització d’aquest treball m’ha fet reflexionar sobre futurs temes
d’investigació lligats a l’aprofitament de superfícies. Pot ser interessant estudiar i analitzar com
dur a terme un terrat verd dins d’un interior d’illa. D’aquesta manera estaríem recuperant la
proposta inicial de Cerdà, uns interiors d’illa verds i comunitaris. La classificació d’aquest sol
disposaria de qualitats diferents de les que hem estudiat, ja que tindrà un caire públic i les
subvencions serien més fàcils de gestionar. A més a més, crec que seria una actuació més fàcil
de dur a terme i amb menys barreres que dificultarien la seva execució. L’accés per realitzar
l’estudi de l’estructura seria més senzill, ja que normalment es tracten de locals de fàcil accés.
Una altra manera d’encarar aquesta futura d'investigació, seria treballar els interiors d’illa des de
la cota de carrer. Enderrocar part de les parcel·les que arriben als interiors i convertir-los en
espais públics i verds. Aquesta estratègia reduiria els problemes estructurals i constructius que
tenen les actuacions en cobertes.
En resum, la intenció del treball ha estat investigar com recuperar els terrats de forma
sostenible mitjançant cobertes verdes. A més a més, estudiar-ne la viabilitat aplicant els
coneixements obtinguts durant el grau i amb l’oportunitat de seguir aprofundint la investigació en
un futur.
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Figura 05.Retrat d’un home en un terrat (1919). Font: Memòria Digital de Catalunya,
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afcecpz/id/785

-

Figura 06. Detall coberta catalana tradicional Font: Elaboració pròpia.
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Figura 07. Detall coberta catalana millorada. Font: Elaboració pròpia.

-

Figura 08. Imatge dels terrats del Raval. Font: Terrats de Barcelona p.89

-

Figura 09. Estudi tipologies de cobertes. Font: Ajuntament de Barcelona.
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Figura 22. Taula transmitància màxima. Font: Normativa DB HE.

-

Figura 23. Transmitància límit segons zona climàtica C2. Font: Normativa DB HE.
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En aquest annex he adjuntat el pressupost realitzat mitjançant un programa
d’amidaments i amb les partides que s’ajustaven més a les opcions considerades. Tanmateix, es
tracta d’un valor aproximat que ens ajuda a veure quin material té una intervenció de rehabilitació
de coberta.
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