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DE LA PLUJA D’IDEES A L’ACCIÓ: 

Aportacions a la proposta de projectes del Grup de treball 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 

TÍTOL:        COBERTES MOSAIC 

Descripció:  
 

 
Projecte pilot d’un mosaic de cobertes amb instal·lacions que 
combinen les energies renovables amb espais agrícoles i verds 
i de captació d’aigua de pluja, integrats en diferents tipologies 
d’edificis i usuaris. 
 

 

PROPOSTA:           
Projecte Cobertes Mosaic 
Re-aprofitem els nostres terrats 

Descripció: 
 

 
Integrar el projecte d’energia amb el de cobertes mosaic amb 
algunes accions afegides. 
 
Campanya d’aprofitament dels usos dels terrats per generar 
energia, fomentar l’autoconsum i millorar l’envolupant tèrmica. 
 
Implantar cobertes verdes i agrícoles, impulsar la producció 
d’energia i l’aprofitament d’aigües pluvials en 3 tipus d'edificis 
(administració, zona industrial i comunitat veïns). Verd / 
Agricultura / Fotovoltaica / Aigua 
 
AIGUA / ENERGIA / ALIMENTS 

 Corredors verds 

 Agricultura urbana 

 Ordenances municipals 
 
 

3 TIPOLOGIES USUARIS: Edifici industrial, Edifici públic, 
Comunitat veïns (prova pilot en el treball). 

Resultat / Impacte 
desitjat: 

 
-   Estalvi energètic 
-   Reducció transport 
-   Producció aliments 
-   Reducció envasos 
-   Millora de l’aïllament i l’envolupant tèrmica dels edificis i 
possibilitat de generació energètica renovable. 
 
 

A qui va adreçat? 

 
Empresa, Administració i comunitats de veïns 
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Actors implicats: 

 
Ajuntament de Barcelona (terrats vius), La Fàbrica del Sol, IRTA 
(lnstitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), ICTA 
(Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals), OCU, AAVV, 
Eixverd, PEP (Pla d’Energia Participatiu). 
 

Recursos 
necessaris: 

 
Humans: Ajuntament de Barcelona, entitats que proposen les 
dues propostes de cobertes verdes ( mosaic i autoconsum 
energètic), altres experts, les comunitats de veïns/es dels barris 
dels edificis triats, la gent que hi viu i treballa als edificis. 
 
Econòmics: per tal de desenvolupar: 
- Redacció del projecte 
- Execució 
- Seguiment i avaluació 
- Manteniment 
- Difusió 
 

Accions / Fases 
del projecte: 

 
 

0. Establir un equip interdisciplinar de treball (aigua, 
alimentació, verd, energia renovable). 

1. Trobar un exemple de cada edifici tipus: industrial, públic 
(escoles), comunitat de veïns/es. Entre ells que siguin 

2. Edificis propers per visualitzar el mosaic. 
3. Estudi de viabilitat. Estudi previ de les possibilitats de 

l’edifici.  
3.1. Projecte 
3.2. Execució 

4. Seguiment mitjançant indicadors. 
5. Comercialitzar la producció agrícola. Mercats de proximitat. 

 
 

6. Manteniment. 
7. Balanç social, energètic, econòmic, CO2 (Balanç 

d’autosuficiència). Balanç d’interconnexió/simbiosi de les 
cobertes. 

8. Replicabilitat. 
9. Comunicació / Educació. 

 
 

Quina creieu que seria la propera actuació a realitzar per portar el 
projecte endavant? 

 
- Aprofitar la resposta a la crida d’espais per coberta verda des d’Eix Verd. 
- Experiència en aigua de pluja i agricultura d’hivernacle en coberta (ICTA). 
- IRTA (coberta verda). 
- PEP (Pla d’Energia Participatiu): assessor energètic, gestor comptable 
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energètic. 

 

 

APORTACIONS DEL Pla d’Energia Participatiu - PEP: 
  
Paraules clau: Fotovoltaica (FV), Serveis Energètics 
  
Cobertes fotovoltaiques en barris residencials 
Un exemple que seria conseqüència d’un treball previ (projecte de la Xarxa per a l’estalvi i 
l’eficiència energètica) del Gestor Comptable Energètic (GCE)  i l’Assessor Energètic (AE) 
seria la tercera proposta del grup de treball en l’àmbit de les Energies Renovables:  
Implantació d’instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes de les comunitats de veïns. 
  
Àmbit d’actuació: Comunitats de veïns d’una illa d’habitatges _ Sector Privat. 
Dades a recopilar pel un GCE de territori: 
Consum energia elèctrica de cada comunitat de veïns i disponibilitat i característiques dels 
terrats. 
Tasques de l’AE: 
A partir de les dades recopilades i la diagnosis del GCE de territori proposta d’implantació 
d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica als terrats: Solució tècnica i estudi econòmic. 
Qui realitza la inversió: Al ser una comunitat de veïns que presenta la dificultat de posar 
d’acord tot el veïnatge amb realitats econòmiques diferents, es proposaria que la inversió 
sigui realitzada per l’AE de Serveis Energètics. La recuperació econòmica dependria de la 
solució tècnica emprada. 
Qui realitza la instal·lació i el seu manteniment: Instal·ladors locals (cooperatives, petites 
empreses, autònoms, treballadors en atur reconvertits,...) sota les directrius de l’AE a partir 
del seguiment i la col·laboració amb el GCE de territori. 
  
Encara que hi ha moltes dificultats davant l’actual legislació enfront les energies renovables i 
en concret a les instal·lacions d’autogeneració (o autoconsum) les solucions tècniques a 
aplicar (partint del fet que tota instal·lació compliria el REBT): 
- Acumulació de l’excedent elèctric en bateries. 
- Venda de l’excedent elèctric generat a habitatges particulars. 
- Creació d’illes de generació a partir de totes les instal·lacions fotovoltaiques instal·lades i 
que la comercialització de dita energia elèctrica la dugui a terme, per exemple, un Operador 
Municipal d’Energia. 
  
Conclusions 
Els Gestor Comptable Energètic (GCE) realitzarien un diagnosis de la situació actual 
energètica i actualitzada any rere any i serien els encarregats de la gestió integral de les 
mesures implantades (seguiment de les mesures dutes a terme per l’Assessor Energètic (AE)  
i licitació del manteniment). 
Les diagnosis realitzades pels GCE serien les eines necessàries perquè l’AE estudiï les 
mesures necessàries a implantar. Aquestes mesures tindran un tracte diferent segons siguin 
presentades als ens públics o privats. 
En el cas dels ens privats respondran a les necessitats a cobrir per aquests i poden consistir 
en oferir propostes concretes (per exemple a comerços o comunitats de veïns) o oferir 
solucions tècniques sota petició d’aquests (per exemple hotels o petites empreses). L’AE 
seria un departament centralitzat de l’Ajuntament de Barcelona amb capacitat pressupostària 
per dur a terme intervencions amb rendibilitat econòmica en format de Serveis 
 

 

Aportacions realitzades al Xarxing pel clima 
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APORTACIONS DE LA FÀBRICA DEL SOL: 
Aportacions de caire qualitatiu (suggeriments): 
Fer difusió dels resultats dels 3 terrats pilot per potenciar i estendre/millorar 
aplicabilitat en altres edificis. 
 

APORTACIONS D’AuS_ARQUITECTES PER  LA SOSTENIBILITAT: 
Aportacions de caire tècnic: 
Completar la producció alimentària d’horta amb establiments d’una xarxa de mercats 
setmanals de venda dels productes frescos, ecològics i de proximitat a tots els barris. 
A l’Eixample es poden aprofitar i recuperar els patis d’illa. 

 
APORTACIONS DE SOCIUM.CAT: 
Aportacions de caire tècnic: 
És totalment impossible que la majoria d’edificis de habitatges de Barcelona puguin 
encabir la infraestructura necessària per tal d’abastir als propis veïns. Crear espais 
per aprofitar energia sí que és possible. 
 
Aportacions de caire qualitatiu (suggeriments): 
Tenim al nostre entorn sòls abandonats que sí que podrien suportar la necessitat 
productiva. També tenim una cultura agrícola molt rica, propera i abandonada per 
part de la nostra societat consumidora. 

 

 


