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Bona pràctica
Objectiu 1. Biodiversitat: del verd urbà  
a la renaturalització de la ciutat.

Descripció de la iniciativa

Eixverd és una petita empresa de l’economia 
col·laborativa que se centra principalment a 
maximitzar el verd urbà en format de cobertes 
verdes o de murs verds. Per fer-ho, promouen, 
dissenyen, instal·len i mantenen cobertes 
verdes i murs verds en edificis urbans d’una 
manera assequible i amb qualitat.

Però, què és una coberta verda? El terme es 
refereix al fet d’enjardinar les terrasses o 
cobertes d’edificis i patis interiors d’illa. Hi 
ha beneficis directes per a la finca on s’ins-
tal·la la coberta verda: espai lúdic per al veï-
nat, més durabilitat, revalorització de l’edifici 
i reducció de la factura de llum, ja que s’hi 
incrementa l’eficiència energètica (encara 
més, si es combina amb plaques solars), entre 
d’altres. A més dels beneficis directes per a 
l’equipament on s’instal·la, hi ha altres bene-
ficis socials i ambientals, com l’absorció de 
partícules contaminants per aconseguir un 
aire de millor qualitat. També ajuden a reduir 
l’escorrentia d’aigua, faciliten l’existència de 
la biodiversitat urbana, disminueixen l’efecte 
d’illa de calor al centre urbà absorbint CO2 i 
milloren l’aïllament acústic.

Eixverd va formar part del grup de treball 
Cobertes Mosaic, format per diverses enti-
tats de la xarxa Barcelona + Sostenible, que 
va impulsar el Concurs de Cobertes Verdes 
de l’Ajuntament de Barcelona. Iniciada el juny 
del 2017, la iniciativa cerca la implantació de 
nous terrats verds, finança l’elaboració de 45 
projectes tècnics i premia 10 cobertes ver-
des en edificis d’habitatges o equipaments 
docents, sanitaris o d’altres usos. 

En la primera fase, s’hi van presentar 45 pro-
jectes que disposaven de 60 dies per elaborar 
una proposta tècnica que serviria per ava-
luar la viabilitat i la idoneïtat de la coberta i 
seleccionar els projectes guanyadors. 

Finalment, es van escollir deu propostes 
guanyadores que van rebre una subvenció 
del 75% del cost de les obres i els estudis 
tècnics necessaris. Eixverd es va encarregar 
d’acompanyar dotze entitats en aquest pro-
cés, de les quals cinc van guanyar el concurs: 
Hospital de Sant Pau, Aragó 174, Salesians 
de Sarrià, Consell de Cent 323 i Zona Franca 
(aquestes dues últimes en col·laboració).

Les altres propostes guanyadores són: Llau-
der 1, Mandoni 11, Balcells 41, Fra Juníper 
Serra 75 i Fernando Pessoa 54.

El Concurs de Cobertes Verdes va ser una 
gran oportunitat per enverdir Barcelona, i 
Eixverd continua cercant maneres d’incre-
mentar el verd a la ciutat i d’apropar aques-
tes solucions a la ciutadania. Així, continuen 
investigant noves tècniques i materials a la 

1

Eixverd: renaturalitzem les cobertes
El grup Cobertes Mosaic  
i el Concurs de Cobertes Verdes
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coberta experimental que tenen allotjada en 
un edifici de la Universitat Pompeu Fabra.

Eixverd i les altres entitats que van participar 
al grup Cobertes Mosaic van obrir un nou camí 
per aconseguir una ciutat més sostenible.

Per saber-ne més: 

Durada: Febrer del 2018 a octubre del 2018.

Valors que cal destacar: Ambiental, social, 
educativa i eficient en recursos.

Entitat impulsora: Eixverd

Contacte: 

Roger de Llúria, 29. 08009 Barcelona

657 288 256 

info@eixverd.cat | www.eixverd.cat

Vídeo:  
www.youtube.com/watch?v=Vc6CnkO11sI

Persones i entitats col·laboradores: 

TEB Verd SCCL, Espai Qbic, Renadivola, Voltes 
Coop, MataAlta Estudio i Tentia.
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10 cobertes  
guanyadores del concurs

4 cobertes  
desenvolupades  
per Eixverd 

4.340 m2 d’àrea verda 

26 m3 d’aigua pluvial  
retinguda 

Estalvi energètic:  
20% de reducció del cost, 
aproximadament

Indicadors associats
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