Projectes d’obres
Indicador/s de seguiment
53% dels plecs dels projectes de BIMSA d’espai públic i
infraestructures incorporen més del 60% dels criteris ambientals
establerts en la Instrucció
Les obres realitzades per BIMSA representen una part considerable del conjunt d’obres
municipals. Durant el 2018 BIMSA ha redactat 176 projectes d’obres, dels quals 146 són d’espai
públic i infraestructures, i 30 d’edificació.
En el 53% o més dels plecs de redacció dels projectes d’espai públic i infraestructures s’han
incorporat sis dels nou criteris ambientals determinats en la Instrucció tècnica de sostenibilitat en
els projectes d’obres. El compliment del Decret per a l’ambientalització de les obres, els criteris
generals d’autosuficiència energètica i ambiental, i el compliment de la Instrucció de la fusta s’han
incorporat en el 100% dels plecs als quals apliquen. En canvi, els criteris relatius als sistemes i
tecnologies TIC, a la màxima autosuficiència energètica i a l’economia circular només s’han
incorporat en el 7, 10 i 45% dels plecs, respectivament.
Pel que fa als plecs dels projectes d’edificació, dels onze criteris ambientals que determina la
instrucció, tres s’han incorporat en el 100% dels plecs (els mateixos que en els projectes d’espai
públic i infraestructures) i sis en més del 40%.

Plecs ambientalitzats
Òrgan
contractant
Gerència de
Recursos

Contracte/s
Serveis i obres de
conservació, manteniment
i reparació dels edificis
adscrits als districtes i
gerències de l’Ajuntament

Criteris ambientals
L’adjudicatària haurà de garantir el
compliment dels aspectes ambientals
inclosos en aquest apartat que deriven de
les Instruccions tècniques de sostenibilitat
per al paper, la fusta, els vehicles i per a
projectes d’obres.
Es valora la qualitat ambiental
vehicles adscrits al contracte.

dels

Reptes i objectius pel 2019
 Aprovar la nova Instrucció tècnica que modifica i millora els criteris ambientals de l’actual.
 Estendre l’aplicació de la Instrucció a tots els operadors de l’Ajuntament de Barcelona.
 Estudiar/valorar perquè hi ha criteris de la Instrucció de poca aplicació en els contractes (veure
Annex IV) i identificar possibles mesures per a millorar-ho.
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Més informació:
-

Apartat sobre projectes d’obres del web del Programa A+S

-

Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els projectes d’obres

-

Annex IV. Projectes d’obres
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Annex IV. Projectes d’obres
Les obres realitzades per BIMSA representen una part considerable del conjunt d’obres
municipals. Durant el 2018 BIMSA ha redactat 176 projectes d’obres, dels quals 146 són d’espai
públic i infraestructures, i 30 d’edificació.
En el 53% o més dels plecs de redacció dels projectes d’espai públic i infraestructures s’han
incorporat sis dels nou criteris ambientals determinats en la Instrucció tècnica de sostenibilitat en
els projectes d’obres. El compliment del Decret per a l’ambientalització de les obres, els criteris
generals d’autosuficiència energètica i ambiental, i el compliment de la Instrucció de la fusta s’han
incorporat en el 100% dels plecs als quals apliquen. En canvi, els criteris relatius als sistemes i
tecnologies TIC, a la màxima autosuficiència energètica i a l’economia circular només s’han
incorporat en el 7, 10 i 45% dels plecs, respectivament.

Incorporació de criteris ambientals en projectes d'espai públic i
d'infraestructures
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Compliment del Decret per a
l'ambientalització de les obres
Criteris generals d’autosuficiència
energètica i ambiental
Compliment de la Instrucció de la fusta
Criteris de màxima autosuficiència
energètica

Criteris relatius a elements urbans
Criteris relatius a l’increment del verd i de la
biodiversitat
Criteris relatius a l'autosuficiència hídrica
Criteris a favor de l'economia circular
Incorporació de sistemes i tecnologies TIC

Projectes on s'ha incorporat

Projectes on no s'ha incorporat
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Pel que fa als plecs dels projectes d’edificació, dels onze criteris ambientals que determina la
instrucció, tres s’han incorporat en el 100% dels plecs: (i) compliment del Decret per a
l’ambientalització de les obres, (ii) criteris generals d’autosuficiència energètica i (iii) compliment
de la Instrucció de la fusta. En segon lloc, s’han introduït criteris de certificació energètica mínima i
criteris d’eficiència energètica per a la renovació o rehabilitació d’edificis municipals en el 90 i 80%
dels plecs, respectivament.
Destaca la baixa incorporació d’altres estàndards d’excel·lència ambiental (10%) i de criteris
relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat (21%).

Incorporació de criteris ambientals en projectes d'edificació
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Certificació energètica mínima
Càlcul del cost total de propietat
Criteris addicionals d’eficiència energètica
per renovació/rehabilitació d’edificis
Criteris relatius a l’increment del verd i de la
biodiversitat
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