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Cobertes verdes (I)
Noves solucions per a un desenvolupament urbà més ecològic

Elisabeth Contreras
Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Presidenta de la Asociación Española de Cubiertas Verdes (ASESCUVE)

El fet de què les ciutats segueixen creixent en 
mida i complexitat, i que l’espai verd públic 
tradicional, parcs i jardins, es trobi limitat per 

altres usos del sol, ens porta a la recerca de noves 
solucions per a poder apropar el verd a les ciutats i 
fer-les més confortables. Sense anar més lluny, en els 
propis edificis que conformen la trama urbana  tro-
bem una gran quantitat de superfície sense utilitzar 
a les cobertes.

Aquestes podrien tenir un paper importat en un des-
envolupament urbà més ecològic i sostenible si la 
transforméssim en cobertes verdes. Gràcies als avan-
tatges econòmics i ecològics aporten beneficis al medi 
ambient urbà i als seus habitants, alhora que milloren 
l’esperança de vida i el balanç energètic dels edificis.

Actualment a 
Espanya no existeixen 
normatives d’obligatori 
compliment que regulin 
la construcció de les 
cobertes enjardinades

   Les cobertes verdes  
i la normativa urbanística

Els green roofs o sky gardens com se’ls anomena en 
anglès, són part dels paisatges urbans de moltes ciu-
tats europees ; alemanys , suïssos , britànics o suecs 
han estat els pioners en la utilització d’aquesta tècnica 
de construcció d’autèntics jardins en cobertes exte-
riors . En molts països, els green roofs formen part de 
la planificació urbanística, degut en gran part a què 
les diferents administracions els regulen mitjançant 
normatives i ordenances, i ofereixen  incentius i ajuts 
per a la seva construcció. 
Actualment a Espanya no existeixen normatives 
d’obligatori compliment que regulin la construcció de 
les cobertes enjardinades. Tampoc existeixen gairebé, 
ordenances o lleis a favor d’elles.
La normativa més reconeguda i de referència a nivell 
internacional en l’àmbit és la FLL: Forschungsgesells-
chaft Landsentwicklung Landschaftsbau e.V, aleman-
ya. A Catalunya la Fundació de Jardineria i Paisatge 
ha elaborat un document molt exhaustiu i recomana-
ble de consultar com és la NTJ 11C de Jardineria i Pai-
satgisme, 2012, basant-se en la normativa de la FLL. 

COBERTA INCLINADA A ANDORRA REALITZADA PER JOSEP FARRIOL I JARDINATURA CTMJ
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Juguen un paper 
fonamental en la reducció 
del consum energètic, en 
la protecció dels edificis, i 
en l’ecologia i el confort de 
les ciutats

   Què ens aporten els sostres verds?
A priori podríem pensar, que les cobertes verdes són un element mera-
ment decoratiu a les ciutats. El verd les humanitza i les fa més agradables. 
Però no només és en l’àmbit estètic a on els sostres verds aporten benefi-
cis. Juguen un paper fonamental en la reducció del consum energètic, en 
la protecció dels edificis, i en l’ecologia i el confort de les ciutats. Entre els 
beneficis que ens aporten podem destacar:
Els ecològics i de millora de l’entorn:

n  Redueixen l’efecte illa de calor i humidifiquen i refreden l’ambient , 
millorant el microclima urbà.

n  Redueixen els nivells de contaminació a causa de la filtració i absor-
ció de partícules contaminats.

n  Amorteixen i redueixen els nivells de soroll.
n  Afavoreixen la creació de nous hàbitats per a flora i fauna, així com 

serveixen de corredors verds entre els entorns urbans, els periur-
bans i els agrícoles o boscos.

n  Retenen les aigües procedents de pluges torrencials reduint la càrre-
ga en els baixants i canalitzacions pluvials.

n  Incrementen l’espai per a oci a les ciutats.
Els d’estalvi econòmic i energètic :
n  Protegeixen la superfície de la coberta: aïllen les cobertes tant a 

l’hivern com a l’estiu, d’aquesta manera s’estalvia energia per a la 
calefacció a l’hivern i refrigeració a l’estiu.

n  Eviten l’envelliment prematur de la impermeabilització d’una 
superfície exterior en més de 40 anys, ja que està protegida de les 
radiacions UVA i les temperatures extremes.

n  Redueix les despeses d’aigua, estalviant fins a un 50%, ja que l’aigua 
de la pluja s’emmagatzema i es recupera seguint un cicle natural 
d’evaporació.

EXTENSIVES o 
ECOLÒGIQUES

• Poc manteniment
• Poc reg
• Plantes suculentes, 

herbàcies 
perennifòlies, 
cespitoses, bulboses 
i vivaces

• Gruix entre 8 i 15 
cms.

• Pes entre 80 a 150 
kg/m2.

SEMI INTENSIVES

• Manteniment
moderat.

• Reg moderat
• Herbàcies, gramínies, 

entapissants, 
bulboses i arbustives

• Gruix d’11 a 25 cms.
• Pes entre 150 i 250 

Kg/m2

INTENSIVES

• Manteniment
intensiu

• Reg permanent
• Plantes perennes, 

herbàcies, arbustives 
i arbòries

• Gruixos a partir de 
30 cms.

• A partir de 350 
Kg/m2

   Tipologia de sostres verds
Les cobertes verdes són les cobertes d’edificis i altres 
construccions, que presenten un acabat vegetal. Exis-
teixen diferents tipologies que es classifiquen tenint 
en compte els següents paràmetres: ús, tipus de vege-
tació i necessitats de manteniment. Aquests paràme-
tres incideixen directament en el disseny utilitzat per 
a la seva construcció.
Seguint la normativa alemanya de la FLL (Fors-
chungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Lands-
chaftsbau eV), podem classificar les cobertes verdes 
en:

n  Extensives
n  Semi intensives
n  Intensiva

HOTEL FIRA RENAISSANCE REALITZAT PER MASSONI SL.
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Les cobertes extensives, són sistemes de cobertes 
lleugers, que presenten un acabat vegetal de tracta-
ment extensiu, amb unes necessitats de manteniment 
baixes un cop establerta la vegetació. El gruix del 
substrat utilitzat en aquesta cobertes, oscil·la entre 
els 10 i els 15 cm i amb un contingut baix de nutrients. 
La vegetació que s’utilitza normalment (plantes sucu-
lentes , herbàcies perennifòlies, cespitoses, bulboses 
i vivaces), han d’estar perfectament adaptades a con-
dicions extremes (temperatures amb oscil·lacions 
extremes molt altes, resistents a vents, amb poques 
necessitats nutritives...) i han de tenir capacitat per 
poder regenerar fàcilment sense la intervenció huma-
na. En la nostra climatologia és recomanable utilitzar 
un sistema de reg ja que encara que aquesta vegetació 
té poques necessitats hídriques, la climatologia del 
nostre país...

Un cop passat el període d’implantació d’una coberta 
extensiva, aquesta ha de poder funcionar de manera 
autònoma i sostenible, i ha de durar tant com duri 
l’edifici .

Les cobertes intensives, també anomenades 
cobertes enjardinades, aporten beneficis similars als 
que aporta un petit parc urbà o jardí privat. Estan 
dissenyades principalment per a l’ús recreatiu .

Aquestes cobertes poden utilitzar gruixos de substrat 
que van des dels 30 als més de 60 cms. El tipus de subs-
trat, variarà en funció de la vegetació que s’utilitzi en 
la coberta. Normalment s’utilitzen plantes perennes, 
herbàcies, arbustives i arbòries. Aquesta vegetació, en 
implicar gruixuts més elevats i per la pressió sobre la 
coberta, obliga a un disseny més complex i rigorós de 
la coberta, que asseguri que l’estructura de la coberta 
suporta aquest tractament .

Aquestes cobertes requereixen d’un manteniment 
regular intensiu com un jardí tradicional.

Hem de ser rigorosos 
en la planificació i 
tenir en compte els 
diferents paràmetres 
que ens influiran en el 
seu disseny

COBERTA EXTENSIVA AEROPORT EIVISSA, EMPRESES INSTAL·LADORES, PROJECTES 
PAISATGÍSTICS BALEARS I JARDINATURA CTMJ SL

COBERTA SITUADA EN UN ÀTIC A TERRASSA, EMPRESA 
INSTAL·LADORA JARDINATURA CTMJ SL
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   On podem instal·lar cobertes verdes?
Totes les cobertes són susceptibles de ser sostres 
verds: edificis privats, públics, naus industrials, apar-
caments, sostres de rotondes subterrànies i túnels...
Tan sols hem de ser rigorosos en la planificació i tenir 
en compte els diferents paràmetres que ens influiran 
en el seu disseny. 
A continuació enumerem alguns paràmetres a consi-
derar en la planificació de les cobertes vegetals:

Geogràfics:
n  Localització .
n  Orientació solar

Pluviometria
n  Exposició a vents
n  Exposició a nevades

Estructura de la coberta
n  Forma de la coberta. Límits perimetrals
n  Superfícies. Pendents
n  Càrregues estructurals que suporta la coberta
n  Sistemes d’evacuació d’aigües.
n  Aïllaments tèrmics
n  Membranes impermeabilitzants

Usos de la coberta
n  Accessos
n  Coberta amb elements vegetals (extensiva / intensiva)
n  Coberta amb elements inerts
n  Transitable vianants
n  Transitable per a vehicles lleugers/vehicles d’emergències
n  Transitable per a vehicles pesants
n  Dipòsits d’acumulació d’aigua. La coberta aljub. Sistemes de reg
n  Disseny paisatgístic vs naturalització
n  Horts a la coberta

Manteniment dels seu elements
n  Elements vegetals (extensiva/intensiva )
n   Elements inerts
n   Planificació del manteniment: calendari i periodicitats
n  Sistemes de seguretat personal individual (manteniment)  

La Asociación Española de Cubiertas 
Verdes, té com a missió la promoció 
de les cobertes i façanes verdes en 
edificacions, buscant la millora del medi 
ambient en entorns urbans i la soste-
nibilitat en la construcció. Tenim com a 
objectius:

Podeu contactar amb nosaltres a través de la nostra web: www.asescuve.org o per correu 
electrònic, presidencia@asescuve.org 

ASESCUVE
Asociación Española de Cubiertas Verdes

• Promocionar cobertes i façanes verdes 
en edificacions i la millora del medi ambient 
en entorns urbans i la sostenibilitat en la 
construcció.
• Vetllar per la fiabilitat i seguretat dels sis-
temes constructius de cobertes i façanes 
verdes
• Vetllar pel correcte compliment de la 
normativa sobre cobertes i façanes verdes 
publicada per les associacions i altres orga-
nismes internacionals
• Promoure les relacions entre empreses i 
universitat per realitzar estudis sobre cober-
tes i façanes verdes i la seva transferència de 
coneixement a l’empresa privada

• Promoure la formació d’especialistes en 
cobertes i façanes verdes
• Conscienciar les institucions públiques de 
les avantatges de la promoció i el desen-
volupament d’edificacions sostenibles amb 
cobertes i façanes verdes

* Sobre l’autora:
Elisabeth Contreras Quesada és engin-
yera tècnic agrícola i paisatgista, presidenta 
de la Asociación Española de Cubiertas 
Verdes, i ha realitzat nombrosos projectes i 
execucions de cobertes enjardinades arreu 
de l’Estat.

Un cop passat el 
període d’implantació 
d’una coberta 
extensiva, aquesta ha 
de poder funcionar 
de manera autònoma 
i sostenible, i ha de 
durar tant com duri 
l’edifici 


