Manifest per superar
les barreres i potenciar
les oportunitats de
les cobertes mosaic
Demandes del grup
Barreres i Oportunitats
de les Cobertes Mosaic
a l’Administració local
En el marc de les subvencions pel clima del
2018, vam rebre una subvenció per analitzar
les barreres i oportunitats identificades pels
actors involucrats en el concurs de cobertes
verdes promocionat per l’Ajuntament de Barcelona. Per dur a terme l’anàlisi, hem partit
d’una enquesta i un seminari dirigits a tots els
grups d’interès relacionats amb les cobertes
verdes (propietaris, comunitats, administradors, tècnics, Administració...).
Les barreres i oportunitats es troben dividides
en diverses tipologies: legals/administratives,
socials, ambientals, arquitectòniques/tecnològiques i econòmiques. També estan dividides
segons l’escala en la qual es donen (edifici, ciutat o global). Finalment, també es fa una distinció de la fase en la qual s’ha detectat la barrera
(projecte, construcció o ús).
A partir de tot això s’ha generat un document
de recerca* les conclusions del qual són la
base d’aquest manifest.
L’objectiu del manifest és posar en relleu les
barreres que s’han identificat a escala de ciutat
i subratllar la importància de la implantació de
mesures concretes per part de l’Administració
per al desenvolupament de projectes d’aquest
tipus. Per superar les barreres i potenciar les
oportunitats detectades, es proposen les següents accions per part de l’Administració:
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01.

Informar la ciutadania sobre les possibles actuacions per incloure cobertes
mosaic en els edificis, remarcant-ne els
beneficis ambientals (qualitat de l’aire,
aigua, vida i biodiversitat), econòmics
(estalvi energètic, revaloració de l’edifici)
i socials (cohesió social).

02. Assessorar/donar suport als proces-

sos de presa de decisions de les comunitats de propietaris interessades
en cobertes verdes o mosaic.

03. Formar tècnics, i també professionals

associats, en el desenvolupament i la
implantació de cobertes mosaic en clima mediterrani, tant en obra nova com
en rehabilitació, i crear guies tècniques.

04. Fomentar la integració dels recursos

pluvials en el cicle de vida de les cobertes verdes.

05. Desenvolupar un programa d’indicadors ambientals de cobertes verdes i
fer-ne divulgació.

06. Elaborar una ordenança de cobertes

verdes concretades a escala de districte, incorporant-hi materials permesos, volumetria, incentius fiscals,
certificat ecològic de l’edifici i obligatorietat en obra nova.

07.

Regular la comercialització de producte agrícola per facilitar la creació
de cobertes verdes autofinançades.

08. Crear un projecte pilot en un espai

municipal lligat a la creació d’un espai
comú on es puguin consultar temes
tècnics de cobertes verdes.

09. Desenvolupar procediments per facilitar la tramitació de projectes.

10. Implantar cobertes verdes als edificis
municipals.

11.

Crear subvencions específiques per a cobertes verdes, amb tramitació en fases.

12. Continuar el concurs de cobertes verdes en propers anys.

Amb l’objectiu de poder viure una ciutat
més adaptada a la crisi climàtica i més
resilient davant dels fenòmens climàtics, les persones amb poder de decisió
a l’Administració poden prendre aquestes mesures per facilitar la penetració del
concepte de cobertes verdes al municipi,
que pateix l’efecte illa de calor, i als edificis, que necessiten ser més sostenibles.
I perquè així consti, signen aquest manifest a Barcelona el dia 2 de juliol de 2019:
Entorn XXI
ICTA-UAB
Arquitectura Ambiental
COAC
Eixverd
Aquestes entitats pertanyen al grup Cobertes Mosaic, que va sorgir del Compromís de Barcelona pel
Clima celebrat el novembre del 2015 i que està format per una trentena de membres de Barcelona+Sostenible. Aquest primer grup va promoure, entre altres
coses, el concurs de cobertes verdes que va convocar l’Ajuntament de Barcelona el 2017 i al qual es van
presentar més de 40 propostes. Els 10 projectes guanyadors s’estan executant enguany.
En el marc de les subvencions pel clima 2018, aquestes cinc entitats han rebut subvenció de l’Ajuntament
justament per analitzar les dades dels participants en
el concurs.
* Vegeu pàgina web:
www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima

