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Reg
Per a la solució permanent s’instal·la el tradicional sistema 
de reg per degoteig i per a la solució amb caixes ja ve 
incorporat un sistema permanent. Les quantitats d’aigua 
per a tots dos sistemes es controlen des de l’entrada princi-
pal d’aigua. Si és necessari, també podem instal·lar tancs 
d’aigua per utilitzar l’aigua de pluja. D’acord amb les 
estimacions preliminars, el cost de l’aigua no excedirà de 
30€ l’any per cada 100 m2 del terrat utilitzat.

Recursos monetaris
Si el propietari o la companyia està disposat a pagar la 
instal·lació d’una plantació de lavanda negociarem un con-
tracte de lloguer que Eixverd pagarà mensualment.
Si el propietari o companyia està disposat a deixar-nos fer 
servir l’espai, però no per al seu finançament, Eixverd co-
brirà el cost de la instal·lació (amb l’aprovació i la coop-
eració de l’empresa en qüestió) i la finançaran mitjançant 
fons privats, campanyes de crowdfunding i subvencions de 
l’Ajuntament. També estem estudiant les opcions d’inversió 
i de patrocini externs.
Tot projecte anirà acompanyat d’un contracte de mutu ben-
efici, per tal d’assegurar que les dues parts estan prote-
gides contra danys i responsabilitat civil.

Plantació i manteniment
Plantarem una barreja de dos tipus de lavanda, la Lavan-
dula angustifolia i la Lavandula dentata. Eixverd és respons-
able del manteniment de la plantació a canvi de la collita. 
Després de la plantació de la lavanda, haurem de visitar 
la coberta cada dos dies, durant dues setmanes i posterior-
ment una vegada al mes. La primera collita real es produirà 
en el tercer any després de la instal·lació. La lavanda és 
una espècie que no necessita massa aigua i té una durada 
d’entre vuit i deu anys, després d’aquest temps orientatiu, 
procedirem a substituir les plantes i començar el cicle de 
nou.

Coberta experimental
Eixverd utilitza tecnologia existent que ha estat provada 
en tota Europa i l’estem introduint junt amb el concepte al 
clima mediterrani, havent fet una coberta experimental a 
l’edifici Mercè Rodoreda del Campus de la Ciutadella de la 
UPF (Universitat Pompeu i Fabra). Aquesta investigació és 
una prova del nostre compromís de trobar la millor solució 
per les cobertes verdes provant diferents tipus de lavanda, 
substrats i sistemes de reg. Es tracta d’una col·laboració amb 
la UPC a través de l’EPSEB (Escola Politècnica d’Enginyeria 
d’Edificació) i l’ICTA.

Perspectiva
Esperem tenir la nostra primera plantació instal·lada al març de 2017, en un sostre de 500 m2 d’un pàrquing ubicat a 
l’Eixample de Barcelona. Actualment estem en converses amb altres locals amb un total de 5,000 m2 que Eixverd tindria 
com a objectiu tenir-les en funcionament a finals de 2017. La producció de fragàncies s’iniciaria al 2018.
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