
Actuació: 

COBERTES VERDES 

Descripció de les obres subvencionables: 

Actuacions en què es transformi en coberta verda el 50% de la superfície de terrat, excepte 
badalots i celoberts, d'acord amb les condicions tècniques. 

Percentatge subvencionable: 40% del pressupost protegible 

Topall: 30.000€ 

Ampliació de percentatges sobre el pressupost protegible de l'actuació: 

10% si es contempla un sistema d' aprofitament d'aigua de pluja, incrementant el topall en 
10.000€ 

10% si es compatibilitza l'actuació amb instal·lació fotovoltaiques, incrementant el topall 
10.000€ 

Subvenció màxima: 50% 

Topall màxim: 40.000€ 

Reducció de percentatges sobre el pressupost protegible de l'actuació: 

Incompliment condicions recomanables (primer, -3%, els següents -2% fins arribar al 50% del 
percentatge de subvenció previst inicialment). 

Documentació específica:  

En finalitzar les obres, caldrà aportar: 

Certificat de solidesa de l'element de suport de la vegetació. En el cas que no es pugui 
presentar a l'inici de les obres es presentarà al final d'aquestes obres. En qualsevol cas, al final 
de les obres caldrà aquest certificat de solidesa estructural de l'element de suport de la 
vegetació. 

Contracte de manteniment del verd d'un mínim d'un any amb un compromís de manteniment 
durant 4 anys. 

Compromís de la propietat de permetre la inspecció de les obres realitzades durant els quatre 
anys posteriors a la finalització de les obres. 

En el cas que existeixi amiant, amb l'inici de l'obra, s'entregarà d'un pla de treball aprovat per 
l'autoritat laboral competent. 

Condicions i recomanacions tècniques: 

A nivell general, la proposta tindrà en compte criteris de racionalitat: conveniència de la 
intervenció d'acord amb l'estat constructiu i capacitat portant del suport i la situació de cara a 
fer possible la pervivència del verd amb mitjans sostenibles. La intervenció necessària per fer-
la possible ha de ser proporcionada tant pel que fa als mitjans tècnics com econòmics. 

En tots els casos caldrà presentar un projecte constructiu que inclogui un projecte de jardineria 
complert, que ha d'incloure, com a mínim: l'obra civil i d'adequació de suports a realitzar, la 
proposta de plantació, amb definició d'espècies, mides i marcs de plantació i sistema de reg. 

Si s'escau, previ a l'inici de les obres, es farà un informe de mesures de conservació i millora 
de biodiversitat i que pot incloure la implantació de nius, així com facilitar altres hàbitats. Caldrà 
que l'obra acompleixi també les prescripcions d'aquest informe. 

Des del punt de vista de la implantació de la vegetació, caldrà: 

Que es justifiqui, tenint en compte l'emplaçament, la tria d'espècies d'acord amb criteris de 
viabilitat, durabilitat i sostenibilitat. 



El reg haurà de ser automatitzat i programat i tindrà en compte criteris de despesa mínima 
d'aigua. 

El projecte constructiu garantirà: 

El bon estat constructiu i de decòrum dels elements que formen part de la coberta on s'implanti 
l'actuació (unificació d'antenes, arranjament de badalots i claraboies, baranes, endreça 
d'estenedors, retirada d'elements obsolets...). 

No s'afegiran volums no permesos per la norma ni es modificaran façanes sense un projecte 
compositiu global. 

S'endreçaran maquinàries d'aire condicionat i altres instal·lacions com són les plaques solars 
(que se situaran sobre bancades i en cap cas clavades als ampits), sempre implementant 
criteris de racionalitat. 

Caldrà assolir l'aïllament tèrmic exigible d'acord amb la normativa vigent. 

Caldrà que el projecte constructiu garanteixi la correcta impermeabilització de la coberta. 

Els materials d'aïllament seran, prioritàriament, oberts a la difusió de vapor d'aigua, com la 
fibra de fusta, el suro o la llana de roca. 

En qualsevol cas, caldrà acomplir les exigències de la llicència i en especial, pel que fa a la 
retirada de volums disconformes amb el planejament afegits sobre coberta o terrasses. 

  

 


