Concurs de Cobertes
Verdes
Ajuntament de Barcelona

Qui té una coberta té un tresor
Concurs de Cobertes verdes de l’Ajuntament de
Barcelona
Es farà una primera selecció de 50
propostes que comptaran amb una
primera ajuda de 1.500€ per a
l’elaboració dels treballs tècnics previs.
D’aquests 50 projectes, s’escolliran 10
propostes finalistes prioritàriament en
edificis d’habitatge.
Les propostes seleccionades , una per
districte, rebran una subvenció de fins al
75% del cost que puguin tenir totes les
actuacions i estudis tècnics necessaris
(projecte, taxes, impostos...) fins a un
límit de 100.000€ per cada coberta.

Beneficis del projecte a la ciutadania
Concurs de Cobertes verdes
Reducció del consum d’energia
Millora la qualitat de l’aire
Mitigació sorolls
Incrementa el valor de la propietat
Protecció del sistema impermeable
Redueix l’efecte d’escalfament de les ciutat
Zona d’esplai
Aigua de pluja

Requisits generals
Requisits consideració coberta
verda
•
•

•

Plantació d’un mínim del 50% del
total de la superfície de la coberta.
Prioritàriament edificis
residencials amb més d’un 70%
d’us com habitatge habitual.
Cobertes amb accés de tots els
veïns.

Requisits tècnics
•
•
•
•
•
•
•

Compatibilitat de la intervenció amb
l’estat constructiu i capacitat portant
de la coberta.
Proporcionalitat en els mitjans
tècnics i econòmics.
Endreçament i millora dels elements
existent.
Caldrà assolir l’aïllament tèrmic.
Garantir les condicions
d’impermeabilització.
Manteniment del verd amb mitjans
sostenibles.
Vegetació i reg amb criteris de
sostenibilitat.

Requisits comunitat de propietaris
Fases inicials
• Acord de la Comunitat
de Propietaris per
portar a terme aquesta
actuació.
•

•

Estar al corrent de les
obligacions amb l’Agència
Tributària, Seguretat Social i
Hisenda Municipal.
Declaració del responsable de la
comunitat que és compleix el
percentatge mínim d’habitatge
d'ús habitual.

Fase final d’execució
•
•

•
•
•

ITE de l’edifici
Contracte de manteniment signat per 1
any i obligació de mantenir-ho durant 3
anys més.
Garantir ús de la coberta a tots els veïns
Facilitar el seguiment del comportament
de la coberta per la seva avaluació
Autoritzar l’Institut Municipal del
Paisatge Urbà i/o l’Ajuntament a fer ús
d’imatges de la coberta i possibilitar
l’accés puntual per fer difusió dels
resultats, inscriure l’obra en un registre
oficial de cobertes verdes i inspeccionar
el compliment del deure de
manteniment.

Conceptes subvencionables
Concurs de cobertes verdes

Obres necessàries

Projecte verd

Obres de rehabilitació

Pavimentació
Impermeabilització
Aïllament
Baranes
Instal·lació d’il·luminació
Reforços estructurals
Anivellaments

Elements necessaris per la plantació
(taules, jardineres...)
Plantes i substrat
Vegetació adaptada
Instal·lació reg
Equips complementaris cultiu

Endreçament d’aparells Retirada
d’elements obsolets
Actuacions de millora energètica
coberta
Obres per a l’acompliment de la
normativa i la llicencia
Arranjament d’ampits
Badalots i claraboies
Unificació antenes
Visibilitat entorn
Valor paisatgístic

Instal·lació d’energies
Plaques fotovoltaiques

Sistemes
d’emmagatzematge
d’aigua pluvial

Equip tècnic promotor
Arquitectes, ambientòlegs, agrònoms i enginyers

Proposta inicial de projecte
Coberta a Horta-Guinardò

Plantes aromàtiques i
ornamentals
cultivar pràcticament durant
tot l’any: romaní, farigola,
menta, sàlvia, orenga …

Cultius alts
Tomàquet, pebrot,
pèsol, mongeta

Cultius baixos
enciams, escaroles,
cols, bledes...

Calendari de plantació i recol·lecció d’alguns dels possibles cultius
Gener
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sost enibilit at mediambient al
Plaer als sent it s!
Cobert a verda amb plant es aromàt iques
i ornament als de veget ació adapt ada

1

Eco-Pèrgola mult i ùs:
· Soport plaques solars
· Tut orat ge plant es
· Ombra / espai social

Plaer al gust !
Hort vert ical int ensiu: t omàquet s,
monget es, pesòls,et c

Producció d' energia
/ il· luminació t errat
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Mant eniment hort
Product es de t ract acment bio
per el mant eniment i espai
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Recirculació
aigua de reg

Hort horit zont al
int ensiu

Seguret at
Baranes de prot ecció que permet en
la radiació solar i la la visibilit at .

impact e paisagíst ic
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Cobert a t ransit able
Impermeabilit zació . aïllament i acabat per poder
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Generació d' energia.
Placas solars sobre la pèrgola mult iùs.
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CONCURS COBERTES VERDES DE BCN

Cronograma d'accions
Fase

Acció

Entitats implicades
Comunitat
de veïns

Equip
Tècnic
promotor

Mesos (aprox)

Temps

Ajuntament
de
Barcelona

Accions

FASE INICIAL

Convocatòria de Cobertes verdes- Aprovació inicial

Maig-Juny

Visita tècnica coberta

Maig-Juny

Recerca de documentació i proposta inicial

Maig-Juny

Convocatòria de Cobertes verdes- Aprovació Final

Juliol

Presentació Proposta inicial a la comunitat de veïns

Juliol

Junta de veïns i aprovació
* Acord de la comunitat de Propietaris per portar a terme l'actuació

Juliol

Redacció de l'avantprojecte

Agost- Setembre

Dades tècniques mínimes

FASE PRÈVIA
PRE-SELECCIÓ

Descripció general de la proposta (emplaçament, esquema, memoria i
amidaments)

Setembre-Octubre

Edat de l'edifici i ITE

Setembre

Declaració responsable president i secretari. Cumpliment min. 70% son
habitatges.

Setembre

2 MESOS I
MIG

Registre de la documentació "Fase Pre-Selecció" a l'Ajuntament
Preselecció 50 propostes per la Fase 1

Novembre

Descripció general del projecte
Plànols amb els criteris de plantació
FASE 1
CONCURS 50
PROPOSTES
PRESELECCIONADES

Característiques del substrat (base de cultiu)
Descripció del sistema de reg

Novembre-Desembre

2 MESOS

Capacitat d'integrar habitats per la biodiversitat.
Informe tècnic de garantia viabilitat estructural de l'actuació
Registre de la proposta definitiva a l'Ajuntament
Selecció cobertes verdes per a Barcelona per la Fase 2

Gener

Projecte executiu, signat per un tècnic habilitat
FASE 2
EXECUCIÓ DEL
PROJECTE LES
COBERTES
GUANYADORES

Llicencia d'obres
ITE de l'edifici

Gener-Febrer (1 mes)

1 MES

Contracte de manteniment de 1 any
Compromís de manteniment 4 anys
Signatura de conveni Ajuntament i Comunitat
Sol·licitar permís d'obres

FASE 3
EXECUCIÓ DE L'OBRA

El 25% de la subvenció als 30 dies de la presentació de la Llicencia d'obres.

MÀX. 12
MESOS

El 75% de la subvenció als 30 dies de la presentació dels comprovants de
pagament i inspecció de la finalització de l'obra per part de l'IMPU.
Execució del projecte.
Manteniment tècnic de la coberta verda mínim 4 anys
Ùs i gestió d ela coberta

FASE 4
ÙS I MANTENIMENT

Garantir ús de la coberta verda per part de tots el veïns
Autoritzar a l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i/o l'Ajuntament a fer ús
d'imatges, accés puntual, inscriure el projecte al registre de cobertes
verdes
Autoritzar a l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i/o l'Ajuntament a
inspeccionar el compliment del deure del manteniment
Autoritzar el seguiment del comportament de la coberta

4 anys

Acords entre la Comunitat de
Propietaris i l’Equip tècnic.
Concurs de cobertes verdes

Acords entre la Comunitat de propietaris i
l’Equip tècnic
FASE PRÈVIA


Acord de la Comunitat de Propietaris per portar a terme aquesta actuació



Cost per a la Comunitat d'elaboració de la redacció de la descripció general de la proposta per part del equip tècnic
presentar-se a la fase 1 del concurs serà: 0 €.



Compromís per part de la Comunitat de propietaris de realitzar l’execució del projecte amb el equip tècnic promotor si el
projecte es preseleccionat en la fase 1 o seleccionat en la fase 2 per la seva execució .



En el cas de ser preseleccionada. Els 1.500 € atorgats es destinaran a pagar les despeses del equip tècnic de redactar la
descripció general de la proposta

FASE 1 Concurs


Acordar amb el equip tècnic els cost d'elaboració de la proposta general del projecte

FASE 2 Execució
PROJECTE
Redacció del projecte executiu i tramitació de la llicència per part del equip tècnic promotor
Realització de l’obra per part de equip tècnic promotor

IMPLANTACIÓ
Establiment d'una quota per manteniment i tallers pels usuaris 4 anys
Autorització per desplegar la imatge corporativa del equip promotor a les instal·lacions.
Autorització per fer servir les dades recollides durant el funcionament del hort.
Autorització per fer visites puntuals per a altres entitats i comunitats de veïns interessades en aquesta experiència, previ informació a la comunitat .

Projectes realitzats

HORT PARTICULAR

HORT EDUCATIU
CosmoCaixa

HORT SOCIAL
IMPD

HORT RECERCA
ICTA

Gràcies !

