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7. CONCLUSIONS
En l'apartat  4.1.  Estat  de l'art d'aquest estudi s'ha pogut  constatar com existeixen multitud de 
solucions vegetades en el  mercat,  i  també quina ha estat  la seva evolució al  llarg del temps. 
L'augment  del  ventall  de  solucions  vegetades  per  als  edificis  es  pot  justificar  per  la  creixent 
conscienciació  col·lectiva  de  que  cal  crear  entorns  urbans  més  habitables,  i  la  utilització  de 
vegetació per a tal ús és una de les primeres formes de fer-ho. Però no només s'ha d'atribuir 
l'augment de la utilització de solucions vegetades en els edificis a la voluntat de crear entorns 
urbans més habitables, sinó que les solucions vegetades aporten tota una sèrie d'avantatges que 
permeten millorar la qualitat i l'eficiència dels edificis, a més a més d'ajudar a crear entorns més 
agradable als nuclis urbans. Aquests avantatges es poden resumir principalment en:

– Incorporació de vegetació a les ciutats sense requeriment addicional d'espai, tant en el cas 
de les façanes vegetals com en el de les cobertes. A tots els nuclis urbans és necessària la 
planificació i previsió de de zones verdes per tal de crear ciutats més agradables per als 
seus habitants, i la utilització de solucions vegetades en l'envolupant dels edificis permet 
incloure vegetació en espais que d'una altra manera estarien ocupats per materials inerts. 
D'aquesta manera, es pot aconseguir dotar de vegetació zones de les ciutats que disposen 
de molt poc espai per destinar a zones verdes.

– Gestió  de l'aigua de pluja  en el  cas  de  les  cobertes  vegetals.  En incorporar  cobertes 
vegetals a les ciutats, el volum d'aigua provinent de l'escorrentia de l'aigua de pluja es veu 
reduït ja que les cobertes vegetals retenen una major quantitat d'aigua, inclòs quan el seu 
substrat ja està saturat d'aigua. Cal però, que la implantació de les cobertes vegetals sigui 
a gran escala per a poder aprofitar  aquesta característica.  Aquesta particularitat  de les 
cobertes  vegetals  pot  suposar  un gran avantatge a  l'hora  de dimensionar  la  xarxa de 
clavegueram en ciutats on l'espai és reduït, ja que en reduir-se el pic màxim de l'aigua 
provinent d'escorrentia, el dimensionat de la xarxa de clavegueram pot ser menor.

– Reducció de l'efecte illa de calor. La implantació a gran escala de les cobertes vegetals pot 
ajudar  a  reduir  l'efecte  illa  de  calor  als  nuclis  urbans,  ja  que  en  comparació  amb els 
materials més utilitzats en l'execució de cobertes, les cobertes vegetals tenen un índex de 
reflexivitat més alt,  i  per tant, reflecteixen una major quantitat de llum solar. A més, cal 
considerar també la reducció de calor  a causa del fenomen de l'evapotranspiració que 
duen a terme les plantes.

– Reducció  de  la  demanda  energètica  dels  edificis.  La  incorporació  de  vegetació  en 
l'envolupant dels edificis pot ajudar a reduir la demanda energètica d'aquests, ja que les 
solucions vegetades redueixen la incidència solar gracies a l'ombreig que proporcionen als 
tancaments de l'edifici, i segons el tipus de solució vegetada que sigui, també afegeixen un 
determinat increment de massa tèrmica que millora l'aïllament d'aquests. No obstant, cal 
tenir en conte que la incorporació de solucions vegetades en l'envolupant dels edificis no 
pot suposar la reducció de l'aïllament tèrmic mínim exigit per la normativa, i per tant, cal 
considerar les solucions vegetades com a un complement que millora el comportament de 
l'aïllament tèrmic en particular i dels tancaments dels edificis en conjunt.

Pel que fa a l'anàlisi dut a terme en aquest estudi, és a dir, l'impacte en la demanda energètica de 
les solucions vegetades aplicades en l'envolupant del Centre d'Interpretació del Montsec, l'anàlisi 
deixa al descobert uns resultats que es resumiran a continuació en una sèrie de punts. Abans, 
però,  de citar  la  relació de resultats  i  conclusions que es poden extreure d'aquest  estudi,  cal 
mencionar que el Centre d'Interpretació del Montsec és un edifici dotat d'uns tancaments allunyats 
de qualsevol construcció estàndard que es pugui trobar en un edifici tipus, i que per tant, a l'hora 
de valorar els resultats obtinguts per aquest estudi cal tenir en conte el factor de la singularitat  

Grau en Enginyeria de l'Edificació Universitat de Lleida 70/83



Estudi de la implantació de sistemes vegetats Escola Politècnica Superior

en l'envolupant  del Centre d'Interpretació del Montsec Ivan Salas Urrea

constructiva  de  l'edifici  objecte  d'estudi.  Aquests  tancaments  singulars  contenen,  a  banda  de 
l'aïllament exigit per la normativa del CTE, un acabat de 20 cm de gruix de pedra massissa que li  
confereix  al  edifici  un  comportament  tèrmic  força òptim.  Dit  això,  dels  resultats  obtinguts  per 
aquest estudi se'n pot extreure el següent:

– L'aplicació de solucions vegetades en l'envolupant del Centre d'Interpretació del Montsec, 
en  la  configuració  anomenada  com  a  “Proposta”  i  descrita  en  l'apartat  “5.  Proposta” 
d'aquest estudi , aconsegueix reduir la demanda energètica total de l'edifici un 1,28%, i de 
manera parcial la demanda de refrigeració en un 19,42%. La demanda de calefacció es 
veu incrementada en un 11,79%.

– En el desglossament de la proposta en les propostes parcials 1 i 2, es a dir, la comparativa 
de  la  coberta  vegetal  enfront  la  solució  existent  en  l'estat  actual  per  un  costat,  i  la 
comparativa de la façana vegetal enfront la solució existent en l'estat actual per un altre 
costat, en el primer cas (coberta vegetal) la demanda energètica total es veu reduïda en un 
2,29%, i de manera parcial la demanda de refrigeració en un 20,26%. D'altra banda, la 
demanda de calefacció  es  veu incrementada en un 10,65%.  En el  segon cas  (façana 
vegetal)  la  demanda energètica  total  es  veu incrementada  en un 2,81%,  i  de  manera 
parcial la demanda de calefacció en un 4,96%. La demanda de refrigeració es veu reduïda 
en un 0,166%.

– En la comparativa entre la configuració anomenada “Proposta” i una modificació de l'estat 
actual  de l'edifici  per  tal  de  que tingui  un comportament  tèrmic  estàndard,  modificació 
descrita en l'apartat “6.2.2. Comparativa entre proposta i estat actual modificat (coberta + 
façana)” d'aquest estudi, l'aplicació de solucions vegetades aconsegueix reduir la demanda 
energètica  total  de  l'edifici  en  un  17,32%,  i  de  manera  parcial  tant  la  demanda  de 
refrigeració com la de calefacció, en un 28.81%  i 9,75% respectivament.

Com es pot observar en la comparativa entre la proposta plantejada per aquest estudi i l'estat 
actual del Centre d'Interpretació del Montsec, la proposta obté uns resultats força positius ja que 
aconsegueix no només igualar el comportament tèrmic d'un edifici que ja de per si és força eficient 
tèrmicament, sinó que aconsegueix reduir la demanda energètica d'aquest, encara que sigui en un 
valor  reduït.  En la  comparativa  entre  la  proposta  plantejada  per  aquest  estudi  i  l'estat  actual 
modificat del Centre d'Interpretació del Montsec, la reducció de la demanda energètica, tant en 
calefacció  com en  refrigeració,  és  molt  més evident,  obtenint  un percentatge de reducció  de 
demanda més alt que en la comparativa anterior.

En totes les comparatives de demanda energètica realitzades en l'apartat “6. Avaluació” d'aquest 
estudi, la demanda de refrigeració és la que es veu més beneficiada per l'aplicació de solucions 
vegetades en l'envolupant de l'edifici, ja sigui comparant-ho amb l'estat actual sense modificar o 
bé amb l'estat actual modificat. En aquest sentit, l'increment de massa dels tancaments on s'ha 
aplicat la solució de façana vegetal no proporciona una millora significativa de l'aïllament tèrmic de 
l'edifici, com es podia preveure en un principi.

Sovint  les  solucions  vegetades  aplicades  en  l'envolupant  dels  edificis  són  considerades  com 
simples acabats estètics, projectats per caprici de l'arquitecte o promotor, però aquestes solucions 
constructives van molt més enllà que la simple vistositat estètica. Aquesta qualitat estètica que 
aporten les solucions vegetades ha de ser considerada, segons aquests estudi, com l'últim dels 
múltiples beneficis que aporten. Per tant, cal considerar a les solucions vegetades aplicades en 
l'envolupant  dels  edificis  com a molt  més que acabats estètics,  ja  que,  tot  i  que és  cert  que 
proporcionen una vistositat especial als edificis i els entorns on s'apliquen, també proporcionen 
tota una sèrie d'avantatges que van lligats a la millora de les infraestructures dels nuclis urbans i  
l'eficiència energètica dels edificis on són aplicades.
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