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1. OBJECTE
L’objecte del present procediment és definir la sistemàtica per dur a terme el control dels
aspectes ambientals relacionats amb les activitats pròpies de l’Organització.

2. ABAST
El procediment afecta a tots els processos/productes/serveis desenvolupats en l’operativa de
l’Organització.

3. DEFINICIONS
No aplica

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
No aplica

5. RESPONSABILITATS
Responsables d’Àrea
- Elaboració dels Plecs Tècnics dels contractes majors, o de les especificacions
tècniques dels contractes menors.
- Seguiment i control de les condicions del contracte.
- Seguiment dels procediments i instruccions associades a cada operativa.
- Elaboració de la Fitxa de Control Operacional i seguiment de que aquesta sigui
complimentada pels contractistes.
Departament d’Administració
- Elaboració dels Plecs Administratius dels contractes majors.
- Lliurament als contractistes dels requisits generals mediambientals aplicables a
contractes menors.
- Seguiment del procediment d’adjudicació dels contractes.
Proveïdor de Servei / Producte contractat
- Mensualment registrarà el control operacional del servei/producte i trimestralment
facilitarà la informació a la Direcció facultativa
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6. DESENVOLUPAMENT
Cada una de les diferents direccions de serveis o dels departaments que realitzen els
seus serveis per mitjà d’empreses contractistes verificaran trimestralment o en la
periodicitat que es defineixi en cada departament, per mitjà de la sol·licitud i control de
tota aquella documentació que demostri la seva adequada gestió ambiental.
De forma genèrica s’identifica la següent:
DOCUMENTACIÓ GENERAL
- Fotocòpia del certificat ISO 14001 o EMAS vigent (si disposen de la certificació).
Renovació anual
- Llistat dels aspectes ambientals propis de les instal·lacions dels contractistes
certificats en ISO 14001, en els formats propis dels contractistes.
Control operacional en funció dels aspectes ambientals identificats per a cada servei o
producte identificat
De forma genèrica podem identificar (si es d’aplicació als processos/serveis):
-

-

-

-

-

Gestió de residus per tipologia:
Volum
Registres de gestió (full de seguiment i acceptació abocador
Consum de combustibles per tipologia:
Benzina
Gasoil
Gas
Electricitat
Altres...
Gestió flota de vehicles i maquinària:
Registre ITV/marcat CE
Vehicles per tipus de motor
Km recorreguts per tipus de motor
Consums d’aigua:
Aigua de xarxa
Aigua d’aprofitament
Control de legionel·losis:
Analítiques de seguiment
Avaluació del risc de les instal·lacions
Certificació de neteja/desinfeccions

De manera genèrica es facilitarà per a cada servei/procés identificat el quadre
d’indicadors de gestió/comportament amb les unitats definides per a cada una de les
Direccions facultatives
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7. ANNEXOS
-

Annex 1: Requisits generals mediambientals aplicables a contractes menors
Annex 2: Llistat de la documentació a demanar als contractistes per al control
operacional
Annex 3: Diagrama

PROCEDIMENT AMBIENTAL

PA 11

CONTROL OPERACIONAL

Pàgina 6 / 8
Ed. 14/02/2013 Rev. 2

Annex 1. Requisits generals mediambientals aplicables a contractes
menors
REQUISITS GENERALS MEDIAMBIENTALS APLICABLES A CONTRACTES MENORS
L’Organització té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental d’acord amb la Norma UNEEN-ISO 14001, al qual es consideren els aspectes ambientals de les activitats pròpies
executades directament o externalitzades mitjançant empreses contractades.
En la declaració pública de la seva Política Mediambiental l’Organització es compromet a que
totes les activitats externes i internes compliran acuradament les normatives ambientals, a
l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les contractes de serveis
incorporin millores en el seu comportament mediambiental.
El nostre Sistema obliga al compliment d’aquesta Política mediambiental a totes les empreses
contractades, per la qual cosa:
1er. El contractista adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades
en les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives a:







evitar abocaments líquids no desitjats,
evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls,
evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl,
evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu,
la correcta gestió dels residus definits com a perillosos.
l’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o productes
perillosos,
 disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els fulls
de seguretat dels catalogats com a perillosos,
 l’ús de contenidors i bidons adequats, tancats , senyalitzats i en bon estat,
2on. El contractista adoptarà les mesures oportunes per a l’estricte compliment de la legislació
mediambiental vigent ( comunitària, estatal, autonòmica i local ) que siguin d’aplicació al treball
realitzat.
3er. El Contractista es compromet a subministrar informació immediata a l’Organització sobre
qualsevol incident que es produeix en el curs de l’obra o treball encomanat.
4art. Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, l’Organització pot procedir a la
suspensió de l’obra i/o servei, i les pèrdues que es derivin seran assumides pel Contractista.
Nom Empresa Contractada:
Definició de l’obra o treball a realitzar:
El Contractista declara que coneix i accepta els requisits generals exposats
( Data, Signatura i segell )
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Annex 2. IMPA 11.01 Control operacional
IMPA 11.01
Ed. 14/02/2013 Rev.1
LLISTAT DE DOCUMENTACIÓ A DEMANAR ALS CONTRACTISTES PER AL CONTROL OPERACIONAL

Periodicitat d'entrega
Anual

DOCUMENTACIÓ GENERAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fotocòpia del certificat ISO / EMAS/ OHSAS vigent
Identificació i avaluació d'aspectes ambientals vinculats a la prestació del servei,
Pla Anual de Formació
Programa anual de gestió
Relació vehicles (matrícules i ordenats per tipologia de motor)
Relació de maquinària (marcat CE)
Control ITV vehicles
Registres d'acceptació de residus / Fulls de seguiment
Informe Mensual d'Explotació
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA ÀREA:
CONTRACTISTA:

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

...................................................

DATA:

......./......../20........

..........................

0. DADES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL SERVEI:

Control d'aspectes ambientals:

Periodicitat d'entrega
Trimestral

1. RESIDUS PER FRACCIONS

Class.

Quantitat recollida

Aspecte: RESIDUS
T1

T2

T3

Unitats
excel
T4

Quantitat consumida o facturada

Aspecte: COMBUSTIBLES
T1

T2

T3

T4

Unitats
excel

Fulls de seguiment /
comprovant
d'entrada a abocador

Trimestral (15
gener, 15 abril, 15
juliol, 15 octubre)

Documentació
PDF

Periodicitat
d'entrega

Factures adjuntes /
Carregues realitz

Trimestral (15
gener, 15 abril, 15
juliol, 15 octubre)

TOTAL

Periodicitat d'entrega
Trimestral

3 CONSUM DE RECURSOS (AIGUA)

Class.

Periodicitat
d'entrega

Periodicitat d'entrega
Trimestral

2. CONSUM COMBUSTIBLE PER TIPOLOGIA

Class.

Documentació
PDF

TOTAL

Quantitat consumida o facturada

Aspecte: AIGUA
T1

T2

T3

T4

Unitats
excel

Documentació
PDF

Aigua Xarxa Potable
Aigua Freàtica

Trimestral (15
gener, 15 abril, 15
juliol, 15 octubre)

Periodicitat d'entrega
Trimestral

4. VEHICLES: EMISSIONS PER TIPOLOGIA DE MOTOR

Class.

Aspecte: Km / Motorització

Periodicitat
d'entrega

TOTAL

T1

Quantitat consumida o facturada
T2
T3
T4

TOTAL

Unitats
excel

Documentació
PDF

Periodicitat
d'entrega
Trimestral (15
gener, 15 abril, 15
juliol, 15 octubre)

Periodicitat d'entrega
Trimestral

Class.

Aspecte:

T1

Quantitat consumida o facturada
T2
T3
T4

TOTAL

Unitats
excel

Documentació
PDF

Periodicitat
d'entrega
Trimestral (15
gener, 15 abril, 15
juliol, 15 octubre)

Periodicitat d'entrega
Trimestral

Class.

Aspecte:

T1

Quantitat consumida o facturada
T2
T3
T4

TOTAL

Unitats
excel

Documentació
PDF

Periodicitat
d'entrega
Trimestral (15
gener, 15 abril, 15
juliol, 15 octubre)
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Annex 3. Diagrama
CONTROL OPERACIONAL
RESPONSABLE D’ÁREA

TÈCNICS COMPETENTS DE L’AREA I DEL DEPT.
ADMINISTRACIÓ

QUI REQUEREIXI EL PROCEDIMENT

DESCRIPCIÓ

1. Inici

La major part de les activitats realitzades per MASU
s’externalitzen, ja sigui per mitjà de contractes anuals o
plurianuals.

2. Identificació del
servei a cobrir

En la redacció dels plecs de condicions es tenen en compte els
Aspectes Ambientals identificats, així com requisits de
comportament ambiental de les empreses adjudicatàries (ISO
14001, EMAS,…).
Concretament, en els Plecs de Clàusules Administratives
sempre existeixen unes condicions mínimes a complir i en els
Plecs de Condicions Tècniques, s’inclouen condicions
ambientals més detallades.
Es realitza segons el Procediment Administratiu corresponent.

3. El Contracte és
menor?

NO
Aspectes
ambientals
IMPA 01.01

SI

Instruccions i
Procediments
associats

6. Seguiment i
control del
compliment del
contracte

7. Correcció de les
desviacions

4. Redacció dels
plecs de
condicions

Si el contracte és menor, el contractista, independentment de la
seva quantia, haurà d’assumir els requisits ambientals de
l’Annex 1.
El control de les operacions realitzades per cada contractista es
realitza per mitjà d’un seguiment periòdic de les activitats
realitzades pel contractista. Aquest control o seguiment es
realitza a partir del que s’especifica en cada un dels
procediments de gestió operativa de les àrees o en les
instruccions associades.

Plecs de
Condicions

Ofertes

IMPA 11.01
Fitxa de
Control
Operacional

5. Adjudicació

Contracte
La informació sol·licitada està relacionada amb els aspectes
significatius, tot i que el control operacional pot realitzar-se
també per a aspectes no catalogats com a significatius.
Prèviament a la sol·licitud de la informació al contractista, cada
àrea completa el format IMPA 11.01 amb les dades concretes
que aquesta necessita, segons els seus aspectes ambientals
significatius i les seves particularitats en el servei. També
existeix la possibilitat de que alguna àrea modifiqui el format
IMPA 11.01 a un format diferent que els sigui de més utilitat,
sempre i quan es respectin tots els conceptes del format IMPA
11.01 i es tinguin en compte tots els aspectes ambientals
significatius.
A més del control documental dels aspectes significatius també
es poden programar visites a les instal·lacions del contractista o
directament durant l’execució del servei o en obra.

Segons procediment PAM
Correctores i Preventives.
8. Fi

12

No

Conformitats,

Accions
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1. OBJECTE
L’objecte del present procediment és establir la manera de fer arribar la informació
relacionada amb els sistemes de gestió, els aspectes ambientals, els riscos laborals,
els criteris tècnics i els temes organitzatius a totes les parts interessades de
l’organització.

2. ABAST
El procediment afecta als sistemes de comunicació interna utilitzats pel personal
d’Hàbitat Urbà.

3. DEFINICIONS
Comunicació interna: transmissió i recepció d’informació rellevant en relació als
sistemes de gestió de l’organització entre diferents nivells, ja siguin funcionals o
jeràrquics, dins de l’organització.

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
No aplica

5. RESPONSABILITATS
Responsable de Comunicació Interna
Facilitar els canals de comunicació interna a tot el personal de l’organització
Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització
Comunicar al personal afectat els aspectes de caràcter mediambiental que siguin
aplicables a la seva activitat productiva, tant a nivells inferiors com a la Direcció.
Estudiar els comunicats interns que vagin dirigits a la seva persona i actuar en
conseqüència.
Sistemes de Gestió i Normalització
Recepcionar les comunicacions generades pel personal de l’organització cap a
Sistemes de Gestió i Normalització.
De forma mensual, si s’escau, comunicar les novetats legals i normatives identificades
en els sistemes de gestió.
Tot el personal de l’organització és responsable de transmetre a Sistemes de Gestió i
Normalització comunicats interns mediambientals referents a la repercussió de la seva
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activitat productiva sobre els sistemes de gestió de l’organització, així com suggerir
millores mediambientals en el mateix.
Responsable de PRL
Comunicar al personal afectat els riscos laborals que siguin aplicables a la seva
activitat productiva, tant a nivells inferiors com a la Direcció.
Estudiar els comunicats interns que vagin dirigits a la seva persona i actuar en
conseqüència.

6. DESENVOLUPAMENT
6.1. Comunicació interna
La comunicació interna està basada en un sistema participatiu en què tothom pot
suggerir una informació per a comunicar al personal, sempre que aquesta els sigui
beneficiosa pel desenvolupament de la seva feina, per conèixer millor la tasca d’altres
Departaments o Direccions, o bé com a benefici personal. En aquest sentit, la idea és
aconseguir la màxima participació, motivació i sensibilització de tot el personal en la
gestió de la comunicació interna.
6.1.1. Mitjans de comunicació interna
Els canals que actualment es fan servir per aquestes comunicacions són els
següents:
- Circulars
- Intranet
- Correu electrònic
- Reunions
- Cartes
- Fax
- Taulons d’anuncis
- Esdeveniments interns
- Revista Barcelona Verda
- Butlletí electrònic Notícies d’Hàbitat Urbà
6.1.2. Temàtica dels continguts
Els temes que es tracten en les comunicacions internes són:
- Temes relacionats amb la Direcció de Recursos Humans, ja siguin de Relacions
Laborals (Prevenció de Riscos Laborals, etc.), Selecció i Formació (convocatòries
per a noves places, etc.), Personal (torns de vacances, etc.), etc.
- Informacions de qualsevol Direcció que afecten als treballadors i treballadores
(com és el canvi a un nou programari informàtic, etc.) o que els serveix per
ampliar el seu coneixement de l’organització.
- Informació general. es facilita informació d’interès general pel desenvolupament
com a persones dels treballadors i treballadores, ja sigui una informació provinent
de l’Ajuntament de Barcelona com de la pròpia organització (visites a un espai
municipal, inauguració d’un nou equipament, etc.).

-
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Informació general de Sistemes de Gestió i Normalització: les planificacions
anuals, els resultats de les auditories, els aspectes ambientals i les novetats
legals i normatives.

6.1.3. Procediments per a comunicar
Segons el tipus d’informació que s’hagi de transmetre al personal s’optarà per un
mitjà de comunicació intern o un altre, vetllant en tot moment perquè el contingut
arribi a les persones indicades.
6.1.3.1. Proposta dels temes a comunicar
Qualsevol persona de l’organització pot proposar que una informació relacionada
amb la seva feina es faci extensiva a tot el personal. En aquest cas ha de
comunicar-la al seu responsable, o bé directament al responsable de comunicació
interna, a través d’un correu electrònic o del telèfon. Si es considera que la
informació pot ser beneficiosa per a un/una treballador/a o per a un grup d’ells es
farà extensiva.
En el cas que es tracti de qualsevol situació que, segons la persona porti associada
un risc d’accident o malaltia professional ho ha de comunicar immediatament al seu
superior, qui informarà el més ràpid possible als treballadors afectats sobre
l’existència d’aquest risc i les mesures a adoptar. Si la urgència i el risc detectat ho
fa necessari s’haurà d’abandonar de forma immediata el lloc de treball. Llavors
s’haurà de comunicar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals i a Sistemes de
Gestió i Normalització, que prendran les mesures necessàries per avaluar l’incident
i reduir la possibilitat de que es torni a repetir la situació. El personal també pot
suggerir una millora referent a la prevenció de riscos laborals, el Servei de
Prevenció l’estudiarà i es donarà una resposta, mitjançant els mitjans de
comunicació existents.
6.1.3.2. Acusament de recepció
En els casos en què es consideri oportú tenir constància que un treballador o
treballadora o grup de treballadors han rebut una comunicació, se’ls farà signar un
“rebut” amb la signatura i la data de la recepció. En el cas d’haver-ho enviat per
correu electrònic servirà com a constància de la recepció del comunicat la
confirmació de recepció del correu electrònic.

7. ANNEXOS
No aplica

Elaborat:
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1. OBJECTE
L’objecte del present procediment és desenvolupar la sistemàtica de l’Organització, pel
seguiment, control i avaluació dels productes i serveis contractats dins la seva àrea
d’influència.

2. ABAST
El procediment afecta a tot els proveïdors de producte o servei que desenvolupin la
seva tasca dins l’àrea d’influència de l’Organització

3. DEFINICIONS
Direcció Facultativa: Direcció/departament o responsable de l’Organització, que
sol·licita el servei contractat.
ADO: Autorització, Disposició i Obligació de despesa (factures)

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
-

PAM 04 Comunicació interna.
PAM 05 Comunicació externa.
PAM 12 Gestió de No Conformitats i accions preventives i correctores.
PAM 11 Elaboració de Memòries Ambientals.
PMA 12 Redacció i Vigilància del Pla de Control Ambiental.
Base de dades corporativa.

5. RESPONSABILITATS
Contractació
- Elaborar els expedients administratius d’acord amb la normativa relativa a
contractació pública i les instruccions marcades per l’Ajuntament de Barcelona.
- Supervisarà que tots els expedients incloguin criteris (qualitat, prevenció i medi
ambient) i en el seu defecte sol·licitarà la seva inclusió al responsable tècnic,
sempre que el contracte ho permeti i no sigui desproporcionat.
- Requerir als contractistes o proveïdors de servei/producte, responsables de
contractes menors (excepte les ADO’s), una declaració responsable de compromís
d’adopció de mesures mediambiental amb caràcter general.
- En obres/serveis amb un import igual o superior a 450.000€, verificar la inclusió de
la Memòria Ambiental en la documentació final.
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Compres
- En les compres de productes que no estiguin especificats en els plecs tècnics, el
responsable de Compres, haurà de valorar els productes, en funció de criteris
econòmics, ambientals i de qualitat.
Serveis Tècnics (gestor de l’expedient)
- Farà una valoració dels productes que s’han d’adquirir i que no estan especificats
en els plecs tècnics, pel que respecta al seu origen, vida útil, eliminació i
minimització dels residus, amb la intenció que aquests impactin menys en el medi
ambient.
- Redactar els plecs tècnics. Introduint a més dels requisits tècnics, criteris de
qualitat, prevenció i medi ambient
- Valorar que per cada criteri es permeti fer la correcta avaluació del proveïdor.
- Avaluar els continguts a incloure en funció de la naturalesa de l’expedient, l’Annex 2:
IMPAM 08.02 Requisits generals ambientals.

Direcció - Departament sol·licitant de contractació. (Direcció Facultativa)
- Introduir en la redacció del plec tècnic, criteris de (qualitat, prevenció i medi
ambient) així com els criteris de valoració en funció del criteri.
- Portar a terme el control i seguiment del compliment dels criteris i requisits
establerts en la contractació del servei.
- En obres/serveis amb un import igual o superiors a 450.000€, sol·licitar la inclusió
de la Memòria Ambiental en la documentació final.
- En obres/serveis amb un import menor dels 450.000€ valorar la possibilitat
d’incloure un Pla de control Ambiental en la documentació final
- Informar a Contractació i a Sistemes de Gestió i Normalització dels incompliments
identificats en el desenvolupament de les tasques o materials objecte del contracte.
Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització
- Col·laborar en la inclusió de criteris de Qualitat, de Prevenció de Riscos i de Medi
Ambient , en els plecs tècnics que requereixin.
- Proposar mesures cautelars pels casos on l’ incompliment dels requisits identificats,
per part de la Direcció Facultativa puguin significar l’obertura de No Conformitats,
segons el que s’especifica en el “PAM 12 No Conformitats, accions preventives i correctores”
- Documentar en l’annex 1 “IMPAM 08.01 “Model d’avaluació de proveïdors “
- Realitzar l’avaluació del Proveïdor corresponent al Servei / Producte contractat.
Coordinador de Seguretat i Salut
- Als contractes d’obra/serveis/mixtes, s’ha de revisar la documentació relativa a la
prevenció de riscos i aprovar el Pla de Seguretat i Salut, i la Coordinació d’activitat
empresarial mitjançant l’acta d’aprovació.
Serveis Jurídics.
- Assessorament Jurídic i resolució de conflictes
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6. DESENVOLUPAMENT
Tota relació contractual estarà sotmesa a les diferents modalitats de contractació
establertes per la legislació vigent.
6.1. Contractació i Compres
Per qualsevol subministrament, obra o servei que requereixi l’Organització,
Contractació, elabora un expedient administratiu, segons els criteris de la normativa de
contractació de les administracions públiques i les instruccions marcades per
l’Ajuntament de Barcelona.
En tots els contractes menors (excepte les ADO’s), s’inclourà la declaració responsable
aplicable, amb un text equivalent a: (pot estar subjecte a modificacions no substancials)
“DECLARACIÓ RESPONSABLE DE REQUISITS GENERALS MEDIAMBIENTALS APLICABLE A CONTRACTES
MENORS
Adoptar amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades en les bones pràctiques de
gestió mediambiental així com les mesures necessàries per a l’estricte compliment de la legislació
mediambiental vigent (comunitària, estatal, autonòmica i local) que siguin d’aplicació al treball
realitzat i a subministrar informació immediata a l’Institut sobre qualsevol incident que es produeixi en
el curs dels treballs objecte del contracte.”

En les compres de productes que no estiguin especificats en els plecs tècnics, el
responsable de Compres, haurà de valorar els productes, en funció de criteris
econòmics, ambientals i de qualitat.
6.2. Serveis Tècnics (Gestor de l’expedient)
Els tècnics responsables que sol·liciten la contractació del servei o producte, redacten
els plecs tècnics. Introduint a més dels requisits tècnics, criteris de qualitat, prevenció i
medi ambient (segons IMPAM 08.02 Requisits generals ambientals), així com la valoració que
per cada criteri permeti fer la correcta avaluació del proveïdor implicat.
6.3. Control i seguiment dels serveis contractats
La Direcció Facultativa de l’Organització, és la responsable del seguiment de la
correcta aplicació, entrega o desenvolupament del servei o producte contractat.
La freqüència, modalitat i persona de contacte, serà acordat prèviament amb el
proveïdor identificat.
Sistemes de Gestió i Normalització complimentarà amb la freqüència establerta per
cada proveïdor, l’Annex 1: “IMPAM 08.01 Avaluació de Proveïdors”
En el cas d’observar-se incompliments no acordats dels requisits establerts, la Direcció
Facultativa ho comunicarà a Contractació i al responsable del Sistema de Gestió i
Normalització.
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6.3.1. Avaluació del Proveïdor
L’avaluació del proveïdor, la realitzen des de Sistemes de Gestió i Normalització i la
documenta en l’imprès “IMPAM 08.01 Avaluació de proveïdors, en funció dels criteris
identificats per cada servei o producte.
Punt a Verificar;
Dintre dels (5) camps Punt a Verificar, s’inclouran els criteris identificats per cada
proveïdor, així com la ponderació de cada un d’ells en funció de la importància
relativa que tenen dins el concepte total (=100).
(El nombre de camps pot ser variable en funció de les necessitats particulars de cada proveïdor, al
igual que la ponderació que anirà en concordança per donar el concepte total = 100 )

Detalls dels Punts a verificar;
Es descriurà la qualificació, en quatre nivells de puntuació (4-6-8-10)
Resultat de l’Avaluació
El resultat de l’avaluació s’obté de multiplicar el % de qualificació per la ponderació
de cada requisit
6.4. Anàlisis Global
Les valoracions i informacions obtingudes pels impresos i l'observació de Sistemes de
Gestió i Normalització seran tractades en les reunions periòdiques de qualitat amb els
implicats

7. ANNEXOS
-

Annex 1: IMPAM 08.01 Model d’avaluació de proveïdors
Annex 2: IMPAM 08.02 Requisits generals ambientals
Annex 3. Diagrama
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Annex 1. IMPAM 08.01 Model d’avaluació de proveïdors
AREA DE MEDI AMBIENT

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS
SELECCIÓ DE PROVEÏDORS

AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT

NOM DEL PROVEÏDOR:
DATA:

AVALUA:

SERVEI / PRODUCTE PROPORCIONAT PEL PROVEÏDOR
RESULTAT DE L'AVALUACIÓ:

PONDERACIÓ TANT QUALIFICACIÓ DE 1
PER CENT
AL 10

PUNTS A VERIFICAR
NIVELL COMPLIMENT ANS
VALORACIÓ NIVELL ESTOC
RESPONSABILITAT I QUALITAT RESPOSTA
EXCLUSIVITAT I DISPOSICIÓ D'ACCIÓ
COMPLIMENT HORARI CONTRACTA

25
20
25
20
10

VALOR DE LA SUMA DELS PUNTS A AVALUAR:
100 PUNTS
LA CALIFICACIÓ S'OBTÉ DE MULTIPLICAR EL % DE
CALIFICACIÓ PER LA PONDERACIÓ
Detalls dels punts a verificar
NIVELL COMPLIMENT
ANS

VALORACIÓ NIVELL
ESTOC

RESPONSABILITAT I
QUALITAT RESPOSTA

EXCLUSIVITAT I
DISPOSICIÓ D'ACCIÓ

COMPLIMENT HORARI
CONTRACTA

NOTA:

OBSERVACIONS

CRITERIS DE L'AVALUACIÓ
APROBAT
8 - 10
CONDICIONAT
6 - 7,9
REPROBAT
0 - 5,9
Calificació

NIVELL ANS = 100 %
NIVELL ANS ENTRE 90 I 99 %
NIVELL ANS ENTRE 70 I 89 %
NIVELL ANS INFERIOR AL 70 %
REDUCCIÓ D'ESTOC EN MÉS D'UN 10 % RESPECTE L'ANY ANTERIOR
REDUCCIÓ D'ESTOC ENTRE UN 5 I 10 % RESPECTE L'ANY ANTERIOR
MANTÉNIMENT D'ESTOC (+5% i -5%) RESPECTE L'ANY ANTERIOR
INCREMENT D'ESTOC MÉS D'UN 5 RESPECTE L'ANY ANTERIOR
PREN LA INICIATIVA, RESPON UNA VEGADA RESOLT, APORTANT DADES
RESPON HABITUALMENT QUAN ACABA LA FEINA
RESTA A LA ESPERA, NO PREN LA INICIATIVA DE TANCAR SERVEIS
NO PREN LA INICIATIVA, TAMPOC RESPON NI ESTÀ PENDENT
L'EQUIP ESTÀ SEMPRE DISPONIBLE I PREPARAT PER ACTUAR
L'EQUIP TÉ MENYS DE 1 INDISPOSICIÓ A L'ACCIÓ DIÀRIA
L'EQUIP TÉ MENYS DE 1 INDISPOSICIÓ A L'ACCIÓ DIÀRIA
L'EQUIP TÉ MÉS DE 2 INDISPOSICIONS A L'ACCIÓ DIÀRIA
S'AJUSTA PERFECTAMENT ALS HORARIS ESTABLERTS
HI HA UN TEMPS NUL DIARI INFERIOR A 30 MINUTS
HI HA UN TEMPS NUL DIARI ENTRE 30 I 60 MINUTS
HI HA MÉS DE 1 HORA DE TEMPS NUL

10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
4
10
8
6
10
8
4
-

PROCEDIMENT DE L’ORGANITZACIÓ

PAM 08

AVALUACIÓ DE PROVEIDORS
OBRES I SERVEIS CONTRACTATS

Pàgina 8 / 9
Ed. 01/10/2018 Rev.5

Annex 2. IMPAM 08.02 Requisits generals mediambientals

REQUISITS GENERALS MEDIAMBIENTALS APLICABLES A CONTRACTES
L’Organització té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO
14001, al qual es consideren els aspectes ambientals de les activitats pròpies executades directament o
externalitzades mitjançant empreses contractades.
En la declaració pública de la seva Política Mediambiental l’Organització es compromet a que totes les
activitats externes i internes compliran acuradament les normatives ambientals, a l’aplicació del principi de
prevenció de la contaminació i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu
comportament mediambiental.
El nostre Sistema obliga al compliment d’aquesta Política mediambiental a totes les empreses contractades,
per la qual cosa:
1er. El contractista adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades en les
bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives a:









evitar abocaments líquids no desitjats,
evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls,
evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl,
evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu,
la correcta gestió dels residus definits com a perillosos.
l’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o productes perillosos,
disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els fulls de seguretat
dels catalogats com a perillosos,
l’ús de contenidors i bidons adequats, tancats , senyalitzats i en bon estat

Per aquest motiu

En obres/serveis amb un import igual o superior a 450.000€, inclouran la Memòria Ambiental en la
documentació final (segons el PAM 11 Elaboració de memòries ambientals. Coordinar amb Sistemes de Gestió
i Normalització).

En obres/serveis amb un import menor dels 450.000€ i a criteri de la Direcció Facultativa, incloure un Pla de
control Ambiental en la documentació final (segons el PMA 12 Redacció i vigilància del Pla de control
ambiental. Coordinar amb Sistemes de Gestió i Normalització)
2on. El contractista adoptarà les mesures oportunes per a l’estricte compliment de la legislació
mediambiental vigent ( comunitària, estatal, autonòmica i local ) que siguin d’aplicació al treball realitzat.
3er. El Contractista es compromet a subministrar informació immediata a l’Organització sobre qualsevol
incident que es produeix en el curs de l’obra o treball encomanat.
4art. Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, l’Organització pot procedir a la suspensió
de l’obra i/o servei, i les pèrdues que es derivin seran assumides pel Contractista.
Nom Empresa Contractada:

Definició de l’obra o treball a realitzar:
El Contractista declara que coneix i accepta els requisits generals exposats
( Data, Signatura i segell )
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Annex 3. Diagrama
AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS
DIRECCIÓ FACULTATIVA

SISTEMES DE GESTIÓ I
NORMALITZACIÓ (SGN)

DEPT. CONTRACTACIÓ

DESCRIPCIÓ

Inici

Redacten els
plecs tècnics
(introduint criteris
de Q, PRL i MA)

Redacten els plecs
administratius
(introduint criteris de Q,
PRL i MA)
Igual o superior:

Segueix el contracte

Import
450.000€

Inferior:

Els tècnics que sol·liciten la
contractació del servei o
producte, redacten els plecs
tècnics introduint criteris de Q,
PRL i MA, així com la valoració
que permeti fer l’avaluació del
proveïdor.

Memòria
ambiental

Pla de control
ambiental

Hi ha incompliments?

La freqüència, modalitat i
persona de contacte, serà
acordat prèviament amb el
proveïdor identificat.

IMPAM 08.02
Requisits
SI

Comunica a
Contractació i a
SGN

Comunicació
interna segons
PAM 04
Comunicació
interna

Obren NC

Avalua al proveïdor

Fi

PAM-12 NC
ACCC i AAPP

Les valoracions i informacions
obtingudes pels impresos i
l'observació de SGN seran
tractades en les reunions
periòdiques de qualitat amb els
implicats
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1. OBJECTE
L’objecte d’aquest procediment és definir la sistemàtica que seguirà la Direcció de
Serveis d’Espais Verds (en endavant DSEV) per a realitzar i establir Plans de Control
Ambiental en els projectes i obres que es desenvolupin dins de la seva àrea de
responsabilitat

2. ABAST
L’aplicació d’aquest procediment afecta, tant a la redacció de projectes, com a
l’execució d’obres que s’hagin de desenvolupar dins de l’àmbit de responsabilitats de la
DSEV, bé en actuacions de remodelació o nova construcció d’espais verds públics
(parcs, jardins, places, etc..), d’equipaments (àrees de joc, àrees de gossos, etc ), en
implantacions d’elements de mobiliari i senyalització i en actuacions de remodelació,
millora i nova construcció de centres de treball.

3. DEFINICIONS
Espai Afectat
Espai on es desenvolupa físicament l’obra i tot l’espai o àrea d’influència que de forma
indirecta està afectada per les activitats o aspectes derivats de la mateixa execució.

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
-

Manual de senyalització de zones verdes
DMA 10 Manual de reg
Manual de criteris ambientals en jardineria
Manual de criteris ambientals en centres de treball

5. RESPONSABILITATS
Redactor del projecte
Pot ser un tècnic o un equip responsable de la DSEV, o bé un tècnic o enginyeria
externa contractada per aquesta funció.
- Incloure en el projecte constructiu la memòria mediambiental on es justifiquin les
solucions tècniques escollides en funció dels seus avantatges mediambientals.
- Redactar el Pla de control ambiental per al desenvolupament de l’execució de les
obres i definir les mesures preventives necessàries
- Incloure els criteris ambientals en els plecs tècnics que formen part d’expedient de
contractació per a la licitació de les obres.
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Director facultatiu de l’obra
Pot ser un tècnic responsable de la DSEV o un tècnic extern contractat per a aquesta
funció.
- Dimensionar el Pla de Control Ambiental en funció del replanteig del projecte en el
seu emplaçament i de les dificultats concretes de l’execució “in situ” de l’obra
- Portar a terme l’Avaluació dels Aspectes / Impactes Ambientals
- Realitzar el control operacional planificat
- Definir les mesures correctores necessàries
Responsable de l’obra
Tècnic designat pel contractista com a responsable del desenvolupament de l’obra i
interlocutor amb la direcció facultativa.
- Respectar la normativa d’aplicació en les seves tasques
- Complir amb els criteris ambientals identificats
- Implantar les mesures preventives identificades en els Plans de control ambiental
- Implantar les mesures correctores identificades per la Direcció facultativa en el
desenvolupament de l’obra
- Comunicar qualsevol desviació respecte del previst al Pla de control ambiental
- Garantir el lliurament continu de tots i cadascú dels documents acreditatius del
compliment de les mesures mediambientals, a la Direcció facultativa des de l’inici i
fins a la recepció de l’obra
- El document de final d’obra (as-built) inclourà fotocòpia de tots els documents
acreditatius del compliment de les mesures mediambientals, juntament amb les
descripcions tècniques de tots els elements prefabricats i materials utilitzats

6. DESENVOLUPAMENT
El projecte de qualsevol actuació constructiva, que es prevegi sota la responsabilitat de
la DSEV, ha de garantir que s’ha optat per les solucions tècniques més adequades per
tal de preservar el medi ambient en la explotació futura de l’espai verd, l’equipament o
el centre de treball determinat.
Els Plans de control ambiental, inclosos en el document del projecte, han de garantir
que l’execució de les consegüents obres, es desenvolupen d’una forma ambiental
adequada, han de servir per establir les mesures preventives/correctives i evitar o
reduir els possibles aspectes ambientals negatius derivats de la execució de les
mateixes sota la responsabilitat de la DSEV
La duració del Pla de control ambiental inclou tot el termini d’execució de l’obra, des de
la fase d’inici fins a la de recepció de la mateixa.

6.1 Dimensió del Pla de Control
El Pla de control es dimensionarà en funció del projecte/obra a desenvolupar, amb
independència de que es tracti d’una obra nova o d’una remodelació.
El Pla de control ha de donar cobertura a tot l’espai afectat per l’execució de l’obra i
mitigar les possibles afectacions a l’entorn immediat.
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6.2 Avaluació dels Projectes i Redacció del Pla
L’avaluació dels treballs a desenvolupar en la fase de projecte, té la finalitat de:
- Identificar els aspectes previsibles, derivats de les activitats descrites en el projecte i
preveure mesures d’atenuació d’impactes.
L’avaluació dels treballs a desenvolupar en la fase d’execució d’obra, té la finalitat de:
- Determinar l’eficàcia de les mesures preventives/correctores, a proposar.
- Garantir que els treballs es desenvolupen segons el projecte i els requisits
establerts.
El Pla de control ambiental l’avalua el tècnic responsable de la Direcció facultativa de
l’obra corresponent
Per portar a terme l’avaluació d’aspectes d’impactes, es pot fer servir la Taula Matriu
d’Identificació (Annex 2)
6.2.1 Redacció i Contingut del Pla de Control Ambiental
Els punts que ha d’incloure la redacció del Pla de Control, seran els següents:
-

Objecte, abast i duració: on s’identifica l’obra a desenvolupar, la duració
estimada i els principals processos a desenvolupar.
Responsabilitats identificades: on es defineixen les responsabilitats
especifiques acceptades per les parts implicades
Descripció de les obres i materials a utilitzar: breu descripció dels principals
processos, així com els materials més destacats (concepte, volum, perill, etc... )
Relació de factors impactats: relació descriptiva del factors ambientals que són
susceptibles de ser impactats ( què i com )
Relació d’aspectes identificats: relació descriptiva dels principals aspectes /
impactes identificats en l’avaluació del projecte i de la futura obra. (que i com )
Relació de mesures, preventives/correctores a implantar: definició de les
mesures a implantar per tal de minimitzar els impactes identificats
Cronograma de control i seguiment: calendari de seguiment dels terminis, de
l’eficiència de les mesures proposades i de la diferència entre el previst i el real
Informe final de conclusions de les mesures adoptades i el funcionament del
projecte/obra: redacció de conclusions al final de l’execució dels treballs,
destacant els resultats de les mesures implantades i dels beneficis ambientals
assolits, així com propostes de millora per a projectes/obres equivalents

7. ANNEXOS
-

Annex 1: Relació aspectes/impactes ambientals (per accions)
Annex 2: Taula Matriu “Avaluació aspectes/impactes“
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Annex 1. Relació aspectes/impactes ambientals (per accions)
Accions que impliquen emissions de contaminants.
Emissió de Fums
Emissió Sorolls

A l’atmòsfera
Emissió Pols

- Parada de motors en espera.
- Fixar horari de funcionament (matins, festius,
relació amb el veïnat)
- Regar les vies de circulació de vehicles i residus
de runes.
- Regular les velocitats dels vehicles
- Control operatiu en càrregues descàrregues i
transports de materials
- Instal·lació de pantalles protectores

Controlar els consums d’aigua ( establir ).
Implantar mesures d’eficiència pels consums
Implantar sistemes d’estalvi del consum
Possibilitat de fer servir o reutilitzar aigua d’altres
Aigües residuals de processos
processos.
- Definir mesures preventives (abocaments / fiutes)
Vessaments
accidentals
de - Implantar programes de control, revisió i
productes
manteniment d’instal·lacions
Vessaments derivats de neteges

A les aigües

Mesures correctores

-

Consums excessius

Al sol/terra.

Vessaments derivats de neteges
- Establir control operacional dels moviments de
maquinària i vehicles
terres
- Conservació de la capa útil del sòl
Vessaments
accidentals
de - Minimitzar les erosions
productes
- Regular l’ocupació temporal
- Control/creació d’accessos – camins, etc
- Habilitar drenatges suficients
Pèrdua de terres vegetals útils.
Ocupació de sol (aparcaments, - Incloure plans d’actuació per a vessaments
- Control de desbrossaments
abocadors, camins )
- % en pendents racionals ( escorrenties)
- Protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit
- Control qualitat terres aportades

Accions amb implicació de residus.

Especials
No Especials
Generació de
residus
Inerts

Gestió de residus

Especials (R.E)

Mesures correctores

- R. Especials, ser gestionats per gestor
autoritzat. (fitxa d’acceptació a Deixalles )
- Segregació de residu
- Minimitzar la producció i els volums
(trituradores,
materials
alternatius/
reciclables )
- Reducció productes fito.

- Identificació dels Gestors Autoritzats segons
fraccions
- (R.E), ser gestionats per gestor autoritzat.
(fitxa acceptació a Deixalles )
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No Especials (R. NE)

Inerts (R.I)

- (R.E). Transportistes autoritzats
- (R.NE). Gestió regulada abocador autoritzat
- (R.I) les runes per gestió diferenciada
controlada
- Segregació de residus per fraccions
- Creació d’espais per emmagatzemar residus
( tots identificats )
- Establir control operacional i registres a Dep
Gestió Residus ( PJBIM)
- Control i recollida Lixiviats
- Reutilització de roques i terres menys bones
- Potenciar el reciclatge i la reutilització en
general
- Depuració d’aigües residuals
- Internalitzar als proveïdors els seus residus

Accions amb implicació en els recursos naturals.

Terres i substrats
Vegetals
Consum Matèries
Primeres
Fustes

Gas
Electricitat
Consums
Energètics
Alternativa
Xarxa subministrament
Consum Aigües

Recuperada ( freàtica )
Pous i mines ( naturals )

Consum
Combustibles

Benzines

Mesures correctores

-

Origen controlat i certificat
Passaports fitosanitaris
Inscripció en els registres corresponents
Mnimitzar els consums
Ús de productes amb etiquetes ecològiques

-

Registres oficials instal·lacions
Implantar control operacional i seguiment
Potenciar les noves tecnologies
Operativa inadequada
Implantar mesures d’eficiència

- Adequació de les instal·lacions
- Control dels consums i actuació en cas
d’emergència ( fuites- vessaments )
- Racionalització dels consums
- Reutilització de l’aigua dels processos
- Dipòsits temporals d’aigües/ reutilització
/pluges
- Control
operacional
càrregues
/
descàrregues
- Plans d’actuació en cas d’emergència
- Adequació legal d’instal·lacions i magatzems
- Ús de bio-combustibles
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Accions amb implicació en el Paisatge

Canvis perfils
Canvis d’ús
Topografia
Espai/Territori
Pressió humana

Vegetació

Comunitats vegetals
anteriors
Integració en l’entorn
Selecció Espècies

Singularitat

Modificació d’estructures
singulars
Cultura / Ús de l’espai
Altres usos
Introducció d’elements
discordants

Naturalitat /
Artificialitat

Ús materials

Mesures correctores

- Previsió erosions.
- Adequació de l’espai a la pressió humana
que suportarà
- Evitar la compactació per circulació i
maquinària
- Degradació de formes naturals
- Creació d’accessos temporals
- Implantació d’espècies idònies
- Protecció comunitats d’interès
- Ús de pantalles vegetals per a minimitzar
l’impacte visual
- Protecció d’elements arquitectònics
- Inventari d’elements d’interès
- Condicions
ambientals
en
elements
arquitectònics ( estàtues, etc. )
- Integració en l’entorn
- Reduir impacte visual estructures artificials
(tubs, registres )
- Centralitzar parcs de maquinària/vehicles
- Adequar ubicació
- Estoc materials
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Annex 2. Taula Matriu “Avaluació aspectes/impactes“

Contaminació Aire
Contaminació Aigües
Contaminació Sols
Generació Residus
Gestió Residus
Consum Matèries Primeres
Consum Energies
Consum Combustibles
Consum Aigües
Topografia/Espai/Territori
Vegetació
Singularitat
Naturalitat/Artificialitat

PAISSATGE

VEGETACIÓ

AIGUA

SÒL / TERRA

AIRE

Matriu Identificació
Projecte;
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1. OBJECTE
L’objecte del present procediment és definir la metodologia seguida per la Direcció de
Serveis d’Espais Verds i Biodiversitat (d’ara endavant DSEVB), per a identificar i
respondre a les possibles situacions d’emergència, així com per a prevenir i reduir els
impactes associats a les mateixes.

2. ABAST
El procediment afecta als equips, activitats i serveis que siguin susceptibles de
provocar o patir una situació d’emergència en els espais gestionats per la DSEVB.

3. DEFINICIONS
Emergència: situació anormal que apareix de forma inesperada, que escapa al control
immediat dels empleats de l’organització, i que produeix un impacte significatiu, que no
es pot minimitzar en un curt espai de temps.
A efectes del present procediment, es consideren emergències les que s’inclouen en el
Llistat de situacions d’emergència i totes aquelles que, encara i no estar contemplades
en aquesta relació, puguin aparèixer i produir un impacte significatiu.
Conat d’emergència: accident que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i
ràpida, mitjançant la utilització de mesures de primera intervenció (extintors portàtils,
tanques de contenció de la contaminació por vessaments o fuites, etc)
Emergència general: accident que precisa de l’actuació de tots els equips i mitjans de
protecció de la DSEVB i l’ajut de medis d’auxili i salvament externs.
Parts externes: es consideren parts externes tots aquells centres, empreses,
administracions, veïns, etc., que es poden veure afectats por una situació d’emergència
produïda en les instal·lacions de l’organització.
Parc forestal: Es consideren parcs forestals els qualificats com a tals en el Pla General
Metropolità vigent –zones 23, 27 i 28- i els altres espais urbans que siguin susceptibles
de tractament o repoblació forestal.
PAEM: Pla d’actuació d’emergències municipals.
SPEIS: Serveis de protecció i extinció d’incendis (Bombers)

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
-

PMA 01 Identificació i avaluació d’aspectes mediambientals
PAM 12 Gestió de no conformitats, accions correctores i preventives
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-

PAM 14 Revisió del sistema per la direcció
Punts de trobada en cas d’emergència als centres de treball
Llistats de les diferents tones de reg amb el personal
Relació de centres de treball

5. RESPONSABILITATS
Direcció-Gerència
- Revisar anualment les emergències mediambientals produïdes.
Comitè de Direcció de la DSEVB
- Determinar qui ha d’efectuar els simulacres de les situacions d’emergència.
- En cas que sigui convocat, decidir les mesures preventives adequades a l’emergència
produïda.
Responsable de les tones
- Identificar els recursos necessaris per cada actuació.
- Facilitar els medis de comunicació necessaris al personal de l’actuació
- Coordinar la comunicació amb els responsables de SPEIS i els recursos destinats de
la DSEVB fins a la finalització de l’actuació.
- Supervisar l’actuació en temps real.
- Informar al Cap de guàrdia de la DSEVB
- Informar a Prevenció de Riscos Laborals per tal d’habilitar les mesures de protecció
necessàries en funció de les actuacions identificades.
- Realitzar l’Informe final de l’actuació realitzada.
- Mantenir actualitzat el Llistat de tones de reg.
Personal assignat a les tones de reg
- Col·laborar segons els criteris del responsable de les tones i del responsable de
SPEIS en l’operatiu identificat
DSEVB
- Aprovarà la participació dels recursos (camions tona i personal), segons la sol·licitud
del responsable de les tones
Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització (SGN)
- Aprovar el Pla anual de simulacres de situacions d’emergència.
Decidir les mesures preventives adequades a l’emergència produïda.
Cap de Guàrdia de la DSEVB
- Realitzar les funcions del responsable de les tones en absència d’aquest
Responsable de zona
- Si es produeix una emergència mediambiental, redactar un informe sobre la mateixa
i remetre’l a Sistemes de Gestió i Normalització.
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Seguretat i Salut Laboral
- Col·laborar amb l’establiment de mesures de precaució en cas d’emergència
- Estableix els punts de trobada en cas d’emergència.
- Revisar les instal·lacions contraincendis.
- Facilitar les mesures de protecció personal necessàries per portar a terme l’actuació
dels treballadors
- Mantenir actualitzat el llistat de telèfons d’emergències
Sistemes de Gestió i Normalització (SGN)
- Identificar les situacions potencials d’emergència mediambiental a la DSEVB.
- Investigar les causes de les situacions d’emergències produïdes i tractar-la com a
no conformitat una vegada resolta
- Avaluar els aspectes ambientals derivats de l’actuació identificada
- Mantenir actualitzat l’IMPMA 13.01 Llistat d’emergències mediambientals

6. DESENVOLUPAMENT
6.1. Identificació d’accidents potencials i situacions d’emergència
Les situacions potencials d’emergència mediambiental a la DSEVB poden ser degudes
principalment a:
- incendis i/o explosions
- vessaments de substàncies químiques, residus especials o combustibles
- altres riscos
que poden tenir lloc a la via pública, els centres de treball, o als espais verds, i que
poden causar un impacte en el medi hídric, atmosfèric o edàfic fonamentalment, sense
oblidar els impactes que poden causar sobre la flora, fauna, el patrimoni i els éssers
humans.
SGN identifica les situacions d’emergència que poden ser causa potencial d’impactes,
avalua la seva repercussió (conat d’emergència, i emergència general) i defineix les
mesures preventives a adoptar per a controlar els possibles impactes. Igualment
defineix les accions a prendre per a contenir aquests impactes si es produeixen, o el
que és el mateix, la forma d’actuar en cada cas. Mantindrà actualitzat l’IMPMA 13.01
Llistat d’emergències mediambientals, en el que es defineix si ha succeït alguna vegada
aquesta situació, quantes vegades, i si existeixen plans d’emergència específics.
De totes i cadascuna de les situacions d’emergència identificades es realitzaran
periòdicament, simulacres segons IMPMA 13.02 Simulacres situacions d’emergència.

6.2. Actuació en cas d’emergència mediambiental
Aquest procediment recull les respostes a les següents preguntes referents a
l’esquema d’actuacions a realitzar en cas d’emergència:
Què es farà?
Descripció de les accions a prendre en cas d’aparició d’una situació d’emergència. Per
a això s’haurà de considerar la gravetat de les possibles conseqüències dels accidents,
segons les quals les situacions d’emergència poden ser classificades en:
- conat d’emergència
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- emergència general
Qui ho farà?
Definició de responsabilitats en l’actuació davant situacions d’emergència, depenent de
la seva classificació.
Quan?
Explicació de l’ordre d’intervenció de cadascun dels responsables d’actuació en cas
d’emergència.
De quina manera?
Detall de com s’han de realitzar les accions a prendre en cas d’aparició de l’accident
On?
Explicació de la ubicació per a cadascun dels responsables d’actuació en cas
d’emergència
Tots els centres de treball disposen d’un punt de trobada en cas d’emergència establert
per l’Àrea de Seguretat i Salut.
Als annexos es troben especificades de manera esquemàtica les actuacions que s’han
de realitzar en cas de conat d’emergència, o bé d’emergència per tres possibles
causes: incendi i/o explosió, vessament i incendi forestal

6.3. Final de l’emergència mediambiental
En cas que succeeixi una situació d’emergència, i una vegada finalitzada, el
responsable de la zona on s’ha produït redactarà un informe que remetrà a SGN que
realitzarà un anàlisi de les causes que la motivaren, així com de l’eficàcia de les
accions preses per a la seva resolució, informant al Director Gerent i els responsables
afectats. Aquesta comunicació seguirà l’especificat al procediment PAM 04 Comunicació
interna.
Pel que respecta a la investigació de les causes i a l’establiment de les accions
preventives a prendre, les situacions d’emergència es podran tractar com a no
conformitats, sent d’aplicació el disposat en el procediment PAM 12 Gestió de no
conformitats, accions correctores i preventives.

L’informe redactat finalitzada l’emergència formarà part de l’Informe, elaborat per SGN
per a la revisió del Sistema per la Direcció PAM 14 de Revisió del Sistema per la Direcció.
Segons la gravetat de la situació d’emergència produïda, el responsable de SGN podrà
convocar a la direcció de la DSEVB per a la discussió de mesures destinades a
eliminar o reduir el risc de que es torni a produir. En aquest cas el responsable de SGN,
prèviament a la celebració de la reunió, remetrà una còpia de l‘informe a aquesta
(DSEVB).

6.4. Arxiu i registre
El Llistat d’emergències serà actualitzat al menys cada sis mesos. Aquest registre serà
revisat davant la introducció de noves activitats o serveis en la DSEVB o per la
modificació de les desenvolupades habitualment.
En el cas que la situació d’emergència produïda no sigui de les ja incloses en algun
dels Plans d’emergència de la DSEVB, ni en l’IMPMA 13.01 Llistat d’emergències
mediambientals, el departament de SGN l’inclourà en el registre, modificant-se el present
procediment si es considerés oportú introduir alguna mesura d’actuació addicional a les
ja existents en cas d’emergència.
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Els possibles aspectes mediambientals produïts en situació d’emergència i que no
haguessin estat identificats ni avaluats prèviament, s’inclouran en el llistat d’aspectes
mediambientals, segons s’indica en el procediment PMA 01 Identificació i avaluació
d’aspectes mediambientals.

El registre de situacions d’emergències està conformat per la següent documentació:
- Llistat d’emergències
- Informes d’emergències

6.5. Simulacres de les situacions d’emergència
Un simulacre és un assaig de com s’ha d’actuar en cas d’emergència que posa a prova
la capacitat de resposta del personal de la DSEVB i el seu exercici ha de permetre
avaluar i retroalimentar els plans d’emergència.
Per a realitzar un simulacre cal dissenyar un escenari que ha de definir un conjunt de
supòsits sobre el possible perill a que està subjecta la instal·lació: lloc, fenòmens
(incendi o explosió, vessament), moments i condicions.
S’ha de preparar un guió que simuli les circumstàncies reals i que inclogui seqüència
d’horaris, objectius, relació de participants, recursos necessaris, formats d’observació i
d’avaluació.
Finalitzat el simulacre es redactarà una acta IMPMA 13.03 Acta de la reunió del simulacre
(annex 8) que servirà com a registre del mateix i on constarà la situació avaluada, el
lloc i la data on s’ha realitzat i les entitats participants. Sempre que sigui possible
aquesta acta anirà acompanyada del seu corresponent reportatge fotogràfic o vídeo.

7. ANNEXOS
-

Annex 1: IMPMA 13.01 Llistat d’emergències mediambientals
Annex 2: IMPMA 13.02 Simulacres de situacions d’emergència
Annex 3: Actuació en cas de conat d’emergència per incendi i/o explosió
Annex 4: Actuació en cas d’emergència per incendi i/o explosió
Annex 5: Actuació en cas de conat d’emergència per vessament
Annex 6. Actuació en cas d’emergència per vessament
Annex 7. Actuació en cas d’emergència per incendi forestal
Annex 8. IMPMA 13.03 Acta de la reunió del simulacre
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Annex 1. IMPMA 13.01 Llistat d’emergències mediambientals
Ed. 25/03/2016
IMPMA 13.01

LLISTAT D’EMERGÈNCIES MEDIAMBIENTALS
Any 20_ _

Tipologia

descripció de l’emergència

ha succeït
alguna
vegada?

INCENDI I/O
EXPLOSIÓ

VESSAMENT

INCENDI
FORESTAL

Signat: Responsable Sistemes de Gestió i Normalització

Data:

quantes
vegades?

observacions
data

ubicació

m

2
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Annex 2. IMPMA 13.02 Simulacres situacions d’emergència
PLA ANUAL SIMULACRES SITUACIONS D’EMERGÈNCIA
any 20_ _
Situació d’emergència

emplaçament

Signat: Responsable Sistemes de Gestió i Normalització

Data:

data

entitats participants

Ed. 25/03/2016
IMPMA 13.02

observacions
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Annex 3. Actuació en cas de conat d’emergència per incendi i/o explosió

Situació d’Emergència:
Incendis i explosions en espais verds, la via pública o els centres de treball.

Classificació:
 Conat d’ emergència
 Emergència general

Impactes mediambientals potencials (especificar):
 Medi hídric:
 Medi atmosfèric:

 Medi edàfic:
 Altres: Generació de residus

MODE D’ACTUACIÓ
Actuació

Responsable

1.- Usar els mitjans disponibles contra incendis i emergències però sempre
sense posar-se en perill. Si no està segur de poder sufocar el conat surti
immediatament del centre. En aquest cas actuar com s’indica a l’apartat
d’emergència general, doncs ja no es tractarà d’un conat.

Personal de Zona

2.- Comunicar amb els seus responsables, pels medis previstos per a això.

Personal de Zona

3.- Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a Sistemes de
Gestió i Normalització

Responsable

MODE D’ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL NOCTURNA I FESTIVA
Actuació:

Responsable

1.- Quan el Conat sigui detectat per una part externa, la Centraleta o bé el Cap
de Guàrdia rebrà un missatge

CDO / Cap de
Guàrdia

2.- Avisar als Bombers

CDO / Cap de
Guardia

3.- Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a Sistemes de
Gestió i Normalització

Responsable

Equip d’Intervenció:
Durant la jornada laboral, l’equip d’intervenció serà el propi de la zona de conservació
Fora de la jornada laboral , s’avisarà a la CDO per a que contacti amb l’equip d’intervenció immediata
Directori: Telèfons d’emergència
Observacions:
Sempre s’actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat
laboral en el treball.
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Annex 4. Actuació en cas d’emergència per incendi i/o explosió
Situació d’Emergència:
Incendis i explosions en espais verds, la via pública o els centres de treball.

Classificació:
 Conat d’ emergència
 Emergència general

Impactes mediambientals potencials (especificar):
 Medi hídric
 Medi edàfic
 Medi atmosfèric
 Altres: Generació de residus

MODE D’ACTUACIÓ
Actuació

Responsable

1.- Avis 1er a bombers, 2on responsable de zona, 3er Cap de guàrdia

Personal de zona

2.- Evacuació de la zona o zones adjacents, si procedeix

Personal de zona

3.- Abans d’abandonar el centre:
- Tancar portes i finestres (especialment si tenen accés directe al lloc on es
genera el foc)
- Comprovar que no queda ningú.

Personal de zona

4.- Reunió de tot el personal evacuat en el punt de trobada exterior i recompte.

Personal de zona

5.- Col·laborar amb els serveis d’extinció, si ho sol·liciten

Personal de zona

6.- Us dels mitjans de lluita contra incendis més propers i adequats al tipus de
situació si els hi ha disponibles però sempre sense posar-se en perill. Si no
està segur de poder extingir el foc o el conat surti immediatament del centre.

Personal de zona

7.- Desplaçament immediat al punt on s’ha produït l’emergència
8.- Quedar alerta de qualsevol altra comunicació que sobre l’emergència sigui
transmesa i es pugui generar fora de l’horari laboral
9.- Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a SGN

Cap de zona
Cap de guàrdia
Responsable

MODE D’ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL NOCTURNA I FESTIVA
Actuació:
1.- Quan l’emergència general sigui detectada per una part externa, la
Centraleta o bé el Cap de guàrdia rebrà un missatge
2.- Avisar als bombers
3.- Desplaçament immediat al punt on s’ha produït l’emergència
4.- Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a SGN

Responsable
CDO / Cap de
guàrdia
CDO
Cap de guàrdia
Responsable

Equip d’Intervenció:
Durant la jornada laboral, l’equip d’intervenció serà el propi de la zona de conservació
Fora de la jornada laboral , s’avisarà a la CDO per a que contacti amb l’equip d’intervenció immediata
Directori: Telèfons d’emergències
Observacions:
Sempre s’actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat laboral
en el treball
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Annex 5. Actuació en cas de conat d’emergència per vessament
Situació d’Emergència:
Classificació:
Vessaments accidentals de poc volum durant el transport, transvasament o  Conat d’emergència
manipulació de combustible, oli, productes químics o residus perillosos, en  Emergència general
espais verds, via pública o centres de treball.
Impactes mediambientals potencials (especificar):
 Medi hídric
 Medi edàfic
 Medi atmosfèric
 Altres

MODE D’ACTUACIÓ
Actuació
1.- Intentar evitar que continuï produint-se el vessament.
(ex. redreçar el recipient tombat)

Responsable
Conductor / Personal
de zona
Conductor / Personal
2.- Contenir i reduir el vessament mitjançant material absorbent disponible.
de zona
Conductor / Personal
3.- Abalisar o acotar la zona afectada pel vessament
de zona
Conductor / Personal
4.- Avisar al responsable de la zona immediatament superior
de zona
5.- Si el conat s’ha produït per avaria de maquinària o en un vehicle, aquest Conductor / Personal
quedarà immobilitzat. Avisar a Equip Motor
de zona
6.- Retirar el material absorbent utilitzat en la contenció del vessament i
tractar-lo com a residu especial.

Responsable de zona

7.- Comunicar l’incident al departament afectat, a l’Àrea de Seguretat i
Salut i a SGN.

Responsable de zona

MODE D’ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL NOCTURNA I/O FESTIVA
Actuació
1.- Quan el vessament accidental sigui detectat per una part externa, la
CDO o bé el Cap de guàrdia rebrà un missatge
2.- CDO avisarà al Cap de guàrdia si aquest no ha rebut la notificació

Responsable
CDO/Cap de guàrdia
CDO

3.- Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a SGN
Cap de guàrdia
Equip d’Intervenció:
Durant la jornada laboral, l’equip d’intervenció serà el propi de la zona de conservació i/o el conductor
del vehicle implicat
Fora de la jornada laboral , s’avisarà a la CDO per a que contacti amb l’equip d’intervenció immediata
Directori: Telèfons d’emergència
Observacions:
Sempre s’actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat
laboral en el treball.
En cas de petits vessaments que afectin directament el terreny, s’abalisarà la zona i ràpidament es
remourà la terra afectada.
En qualsevol cas, les terres contaminades seran retirades com a residu perillós.
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Annex 6. Actuació en cas d’emergència per vessament
Situació d’Emergència:
Classificació:
Vessaments accidentals de proporcions majors durant el transport,  Conat d’emergència
transvasament o manipulació de combustible, oli, productes químics o
residus perillosos, en punts de recollida d’aigües pluvials, clavegueram,  Emergència general
espais verds, via pública o centres de treball.
Impactes mediambientals potencials (especificar):
 Medi hídric
 Medi edàfic
 Medi atmosfèric
 Altres

MODE D’ACTUACIÓ
Actuació
1.- Si el vessament s’inflamés, activar la instrucció d’actuació per a cas
d’incendi

Responsable
Conductor / Personal
de zona

2.-. Intentar contenir el vessament mitjançant material absorbent de forma
que no flueixi als punts de recollida d’aigües pluvials, ni al clavegueram,
ni a masses vegetals.

Conductor / Personal
de zona

3.- Comunicar amb la CDO indicant de quina substància es tracta, i on s’ha
originat
4.- Abalisar la zona afectada del vessament
5.- Avisar al responsable de la zona immediatament superior.

Conductor / Personal
de zona
Conductor / Personal
de zona
Conductor / Personal
de zona

6.- Si el conat s’ha produït per avaria de maquinària o en un vehicle, aquest
quedarà immobilitzat. Avisar a Equip Motor

Conductor / Personal
de zona

7.- Recollir el vessament mitjançant pales o altres mitjans, si és possible

Conductor / Personal
de zona

8.- Emmagatzemar el residu en contenidors especials i etiquetar-los
conforme al residu corresponent i gestionar-los segons el PMA 11

Responsable de la
zona

9.- Comunicar l’incident al departament afectat, a l’Àrea de Seguretat i Salut Responsable de la
i a SGN.
zona

MODE D’ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL NOCTURNA I/O FESTIVA
Actuació

Responsable

1.- Quan el vessament accidental sigui detectat per una part externa, la
CDO o el Cap de guàrdia rebran el missatge

CDO/Cap de guàrdia

2.- Avis als bombers i/o a l’equip d’actuació immediata

CDO/Cap de guàrdia

3- Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a SGN.

CDO/Cap de guàrdia

Equip d’Intervenció:
Durant la jornada laboral, l’equip d’intervenció serà el propi de la zona de conservació i/o el conductor
del vehicle implicat
Fora de la jornada laboral, s’avisarà a la CDO per a que contacti amb l’equip d’intervenció immediata
Directori: Telèfons d’emergència
Observacions:
Sempre s’actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat
laboral en el treball.
En qualsevol cas, les terres contaminades es retiraran com a residu perillós.
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Annex 7. Actuació en cas d’emergència per incendi forestal
Classificació:
 Conat d’emergència
 Emergència general

Situació d’Emergència:
Incendi forestal
 Medi hídric
 Medi atmosfèric

IMPACTES MEDIAMBIENTALS POTENCIALS
 Medi edàfic
 Altres: Generació de residus

MÈTODE D’ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL
Actuació

Responsable
Responsable de les
tones

-

Coordinar les comunicacions e identificar les responsabilitats

-

Usar els mitjans disponibles contra incendis forestals, però sempre
sense posar-se en perill i solament es subministrarà aigua als bombers

Personal de tones

-

Comunicar amb els seus responsables, pels medis previstos per això

Personal de tones

-

Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a SGN

Responsable de les
tones /Cap de Guàrdia

MODE D’ACTUACIÓ EN JORNADA NOCTURNA I FESTIVA
Actuació

Responsable

-

Quan l’avís d’emergència sigui activat pel CGE-BOMBERS, la CDO,
Cap del departament o bé el Cap de guàrdia rebrà un missatge

CDO/ Responsable de
les tones / Cap de
guàrdia

-

Avisar a les tones de reg si l’emergència es dóna en jornada nocturna.
Els dies festius les tones de reg no estan operatives

-

Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i SGN

Responsable de les
tones / Cap de Guàrdia
Responsable de les
tones / Cap de Guàrdia

Equip d’intervenció
Durant la jornada laboral, seran les pròpies tones que reguen l’arbrat viari en els diferents torns

OBSERVACIONS
Relació d’equips d’intervenció. Directori de telèfons.
Sempre s’actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat laboral
en el treball.
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Annex 8 IMPMA 13.03 Acta de reunió del simulacre
Acta de reunió del simulacre

IMPMA 13.03

Data:
Lloc:
Hora:
Sessió:
Assistents:

..........................................................................................................................

Absent......

................................................

Objecte:

Acta del tancament de conclusions sobre el Simulacre del PMA 13

Descripció
del
simulacre:

.

....................................................................

Descriure el tipus de simulacre realitzat

INTRODUCCIÓ
Introdueix les conclusions que deriven de la realització dels simulacres que s’han portat a terme en:
L’objecte és el d’avaluar les incidències detectades, en el procés de simulacre executat i identificar les
accions de millora a aplicar.
1. Deficiència detectada:
1. Proposta de solució:
2. Deficiència detectada:
2. Proposta de solució:
Punts forts:

Punts dèbils:

Recomanacions de millora:

Elaborat per: Jaime Ocaña (Tècnic de SGN)

Sr/a

Signatura

Signatura

Data:

Data:
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Aprovat :

A. Giral

DEVB

X. Hernández

Índex de revisions
rev.
data
motiu
00

20/09/10

Redacció inicial

01

09/07/12

Unificació del format de la documentació i actualització de continguts

02

14/03/13

Actualització de l’annex “Tipologia de les zones verdes de Barcelona i nivells
de manteniment”

03

07/03/14

Actualització del punt 6.4 i de l’annex “Comunicat de treball de les zones
verdes”

04

04/07/16

Actualització de continguts i del comunicat de treball

Data:
Còpia controlada
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Còpia anul·lada

X

El present document és d’ús intern de l’Organització i no pot ser reproduït total
o parcialment ni pot difondre’s a tercers sense l’autorització expressa del
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1. OBJECTE
L’objecte del present procediment és establir la sistemàtica d’actuació en la gestió i
conservació dels espais verds gestionats per la Direcció d’Espais Verds i
Biodiversitat (en endavant DEVB).

2. ABAST
El procediment afecta a tots els espais verds gestionats per la DEVB.

3. DEFINICIONS
NEV: Natura Espais Verds, nom de l’aplicació per a la gestió de les tasques pròpies
de la DEVB

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
-

DMA 04 Manual de Gestió de l’Arbrat Viari de Barcelona
DMA 10 Manual de reg
PMA 04 Gestió i manteniment de l’arbrat viari
PMA 06 Gestió d’adobs i esmenes orgàniques
PMA 07 Control fitosanitari
PMA 08 Implantació i manteniment de grups de flor
PMA 09 Gestió i manteniment d'àrees de joc i mobiliari urbà
PMA 10 Control operacional del reg. Zones verdes i arbrat viari
PMA 11 Gestió de residus als espais verds
PMA 12 Redacció i vigilància del Pla de control ambiental
PMA 16 Control de qualitat

5. RESPONSABILITATS
Caps d’àrea
- Definir els criteris de gestió en el pla de manteniment (freqüències, rendiments).
- Fer el seguiment visual de la qualitat de les tasques de conservació de les zones
verdes.
- Fer el seguiment mensual del compliment dels plans de manteniment.
- Comunicar als conservadors les instruccions necessàries.
Conservadors
- Fer el seguiment visual de la qualitat de les tasques de conservació de les zones
verdes.
- Fer el seguiment del compliment dels plans de manteniment.
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Aplicar els criteris de gestió de les tasques de jardineria descrits en els
procediments de jardineria.
Comunicar als responsables al seu càrrec les instruccions necessàries.
Revisar i validar els comunicats de treball fets pels seus equips de treball.

Encarregats
- Completar diàriament el comunicat de treball conservació de zones verdes amb
l’activitat realitzada des de la brigada.
- Fer el seguiment mensual del compliment dels plans de manteniment, informant
al Departament d’Avaluació i Projectes
- Aplicar els criteris de gestió de les tasques de jardineria descrits en els
procediments de jardineria incidint en la formació del personal al seu càrrec.
Departament d’Avaluació, i Projectes
- Fer el seguiment mensual (NEV) i l’avaluació trimestral del compliment dels plans
de manteniment, informant als caps d’àrea.
- Proposar els canvis que es requereixin per a una millor adaptació dels plans de
manteniment.
- Introduir les dades de gestió associades als indicadors
Departament de Prevenció de Riscos Laborals
- Determinar les mesures de protecció que caldrà utilitzar en la realització dels
diferents treballs de manteniment en els espais verds de la ciutat.

6. DESENVOLUPAMENT
6.1 Classificació dels espais verds
La DEVB estableix la classificació de cada espai verd en funció de tres factors:
- Tipus d’espai verd
- Atributs de l’espai verd
- Manteniment de l’espai verd
Seguint aquests criteri estableixen el nivell de manteniment de l’espai verd, el tipus
d’accions programades que s’hauran de fer anualment (Veure Annex 1. Tipologia de
les zones verdes de Barcelona i nivells de manteniment)

6.2 Nivells de manteniment i planificació de la conservació
En funció del nivell i tipologia de l’espai verd, li correspon un tipus de manteniment
relacionat amb les activitats a desenvolupar i les freqüències de les mateixes.
Aquestes activitats es programen en funció del tipus d’element vegetal al qual
s’apliquen i segons els requisits de qualitat definits per a l’element en qüestió.
S’elabora una planificació anual amb el següents criteris:
- Nivell de l’espai verd (per exemple Nivell A)
- Element a gestionar (per exemple; Gespa C4)
- Activitats a desenvolupar (per exemple; reg, sega, etc.)
- Freqüència: quantes vegades a l’any i en quin moment de l’any
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- Rendiments mitjos de les tasques
Excepcionalment, determinades tasques de jardineria que van vinculades al tipus de
planta i espècies vegetals, no admeten variació de freqüències, detallant-se
aleshores com a manteniment únic, igual en tots els nivells.

6.3 Criteris de qualitat dels elements i serveis
Queden definits als procediments dels documents de referència, “PMA 16 Control de
Qualitat”

6.4 Control de les actuacions
El seguiment de les tasques diàries es fa, a totes les brigades, mitjançant l’IMPMA
15.01 Comunicat de treball de conservació de zones verdes (Annex 2). En aquest, es
realitza un seguiment detallat de les tasques rotatives (alçada, vies de circulació,
neteja d’àrees de gossos i talussos) que diferencien el tram 1 del 2.
Algunes brigades segueixen el Pla de manteniment, utilitzant el NEV.
El Pla de manteniment s’elabora a través dels criteris exposats al capítol 6.2. i
d’aquesta manera, queden establertes les freqüències i rendiments mitjos. Creuant
les tasques que es fan sobre cada element i l’inventari de zona verda a mantenir,
s’estableixen unes hores planificades de les diferents tasques per a cada brigada, de
les quals es fa un seguiment del seu compliment.

7. ANNEXOS
Annex 1. Tipologia de les zones verdes de Barcelona i nivells de manteniment
Annex 2. IMPMA 15.01 Comunicat de treball de conservació de zones verdes
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Annex 1. Tipologia de les zones verdes de Barcelona i nivells de
manteniment
DEFINICIONS DELS TIPUS D’ESPAIS VERDS:
Parc: zona verda de dimensions considerables1 que es caracteritza per disposar
d’equipaments lúdics i de serveis, amb diversitat de tots els estrats de vegetació.
Jardí: espais verds de característiques similars als parcs però habitualment de
superfície més reduïda2. Dins d’aquest tipus també hi ha els jardins que es troben en
els interiors de conjunts d’habitatges.
Plaça: espais de mida petita, menor que un jardí, amb poca vegetació, normalment
arbrat, amb paviment de sauló i algun equipament.
Parterre via pública: petites zones verdes situades a la via publica, amb una funció
ornamental o d’acompanyament a la circulació.
Hort: espai dedicat al conreu de les plantes, normalment distribuït per parcel·les. En
el cas que ens ocupen són horts urbans, que cuiden persones jubilades mitjançant
un procés de concurs.
Solars municipals: solars de propietat municipal, no recepcionats per la DEVB i
sobre el que es fan actuacions puntuals a petició dels districtes.
Parc lineal: zona verda que compleix la definició de parc i que a més, es
caracteritza per tenir una forma lineal, substancialment més llarg que ample, i
seguint el traçat d’una infraestructura (viària o de tren), canal d’aigua o línia de costa.
DEFINICIONS D’ATRIBUTS D’ESPAIS VERDS:
Històric i/o artístic: són aquells espais verds que per la seva antiguitat, estil i
característiques significatives formen part del patrimoni artístic i històric de la ciutat
Presenten una problemàtica específica degut a la seva fragilitat i conflictes d’usos.
Temàtic: són aquells espais verds que reuneixen una col·lecció de plantes amb
característiques comunes.
Emblemàtic: són espais verds ubicats a prop d’edificis públics, monuments, llocs de
molta afluència de ciutadans o en vies importants, i que necessiten un manteniment
acurat.

1

El PGM atorga als parcs urbans una superfície superior a 12.000 m2
Les singulars circumstàncies de Barcelona, on el 30% del espais verds públics de l’actualitat, eren
jardins privats, que han mantingut el nom de jardí tot i que tipològicament molts d’ells funcionen com
a parcs.
2
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Interior d’illa de l’Eixample: els interiors d’illa del districte de l’Eixample, tenen un
ús i afluència superiors a la resta d’interiors d’illa i espais verds de la ciutat, donada
l’elevada densitat de població per m2 de verd que en aquesta zona de la ciutat, així
com la tipologia dels jardins d’aquests interiors d’illa, que acostumen a ser de petites
dimensions amb gran nombre de serveis. Per aquest motiu, aquest espais
requereixen d’un tractament diferenciat.
Urbà: espais sense cap característica especial, simplement es troben dins la trama
urbana.
Naturalitzat: espais que, tot i estar dins la trama urbana, tenen un caire forestal, pel
que el manteniment es diferent a la resta.
Ronda del Mig: espais que pertanyen a aquesta i sovint necessiten realitzar el
manteniment de la jardineria en horari nocturn.
DEFINICIONS DELS TIPUS DE MANTENIMENT:
Nivell A (manteniment ALT)
Manteniment de caire intensiu, condicionat per les característiques de l’espai o la
seva ubicació. S’aplica habitualment a espais amb els atributs de històric/artístic,
temàtic i emblemàtic i interiors d’illa de l’Eixample. Sempre que a un espai se li
atribueixi el manteniment A, ha d’estar justificat amb els atributs esmentats
anteriorment.
Nivell B (Manteniment MIG ó ESTANDARD)
Manteniment de tipus intensiu, condicionat especialment per l’alta freqüentació de
públic. S’aplica normalment a espais amb l’atribut urbà.
Nivell C (Manteniment BAIX)
Manteniment de menor intensitat situat per sota del mig ó l’estàndard a causa de la
tipologia de les plantacions i el nivell menys intens d’ús. S’aplica a l’atribut urbà.
Nivell D (Manteniment MÍNIM)
Manteniment de molt baixa intensitat, que busca preservar les característiques
assilvestrades de la vegetació. S’aplica a espais amb l’atribut naturalitzat.
Nivell E (Manteniment PREVENTIU)
Actuacions de manteniment que es fan a requeriment o obligat per llei (franges de
protecció i desbrossaments forestals) que tenen com objecte la prevenció d’incendis
forestals. Es pot aplicar a zones amb atribut naturalitzat i a solars municipals.
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Annex 2. IMPMA 15.01 Comunicat de treball de conservació de zones verdes
COMUNICAT DE TREBALL DE CONSERVACIÓ DE ZONES VERDES

BRIGADA
INTERN

EXTERN

HORES TREBALLADES

RESP. BRIGADA
DIA

1

2

3

Jardiners
4

5

6

7

8

9

10

11

Maquinistes
12

NETEJA SUPERFÍCIE VERDA
NETEJA SAULÓ I PAVIMENT
NETEJA CENTRE DE TREBALL
PODA ARBRES DE ZONA
PODA ARBRES D'ALINEACIÓ
PODA ALTRES: BARDISSES, ARBUST,…
PLANTACIÓ ARBRES DE ZONA / PARC
PLANTACIÓ ARBRAT VIARI
PLANTACIÓ ARBUST
PLANTACIÓ ALTRES VEGETALS
PLANTACIÓ FLOR: CAMPANYA
PLANTACIÓ FLOR: REPOSICIÓ
REG MANTENIMENT XARXA
REG LECTURES COMPTADORS
REG AUTOMÀTIC NO PROGRAMAT
REG AMB MÀNEGA
GESPA SEGA
GESPA IMPLANTACIÓ I RESEMBRA
GESPA ENCEBAT
GESPA PERFILAT
GESPA RETALLAT VORES
CAVAT MANUAL
CAVAT MECÀNIC
ARRENCAMENT ARBRES
ARRENCAMENT ALTRES VEGETALS
DESBROSSAMENT ZONA JARDÍ
DESBROSSAMENT ZONA FORESTAL
DESBROSSAMENT ESCOCELL MECÀNIC
CONSERVACIÓ PLANTA AQUÀTICA
ADOBAT I APORTACIÓ SUBSTRATS
ENTRECAVAT
ESCATAT PAVIMENT
ESCATAT ESCOCELLS
REPICAT
ENGRAVAT I REPARACIÓ SAULÓ
TRACTAMENT FITOSANITARI
APORTACIÓ ENCOIXINAT ESPAIS VERDS
APORTACIÓ ENCOIXINAT ESCOCELLS
RECOLLIDA I TRANSPORT DEIXALLES
DESPLAÇAMENTS
SUPERVISIÓ I CONTROL
INSPECCIÓ IRIS
CÀRREGA I DESCÀRREGA / SUBMINISTRAMENT
REPRODUCCIÓ DE PLANTES
ENTESTAT DE PLANTES
ELIMINACIÓ D'HERBES ALS TESTOS
VANDALISME
ALTRES FEINES
SUMA HORES TREBALLADES
HORES TREBALLS COMERCIALS
HORES PERSONAL CEDIT ALTRES BRIGADES
TOTAL HORES TREBALLADES
TOTAL HORES TREBALLADES = SUMA HORES TREBALLADES + HORES TREBALLS COMERCIALS + HORES PERSONAL CEDIT A ALTRES BRIGADES

13

14

Aux. Jardiner
15

16

17

DISTRICTE

Peons Esp.
18

19

20

DATA

Peons
21

22

CODI

CLIENT
23

24

25

26

27

28

29

30

31

∑ HORES
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DIA
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

∑ HORES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

∑ HORES

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

∑ UNITATS

FORMACIÓ
ACTIVITAT SINDICAL, ASSEMBLEES, …
PLUJA
VACANCES
DIES LLIURE DISPOSICIÓ
BAIXES
INDISPOSATS
VISITES MÈDIQUES
PERMISOS
IMPUNTUALITATS
ALTRES MOTIUS
SUMA HORES NO TREBALLADES

TOTAL HORES:
TREBALLADES + NO TREBALLADES

NOTA: El temps a comptar és de 6,5 hores del 24/6 al 24/9 i les setmanes dels torns de Setmana Santa i Nadal i 6,75 hores la resta de l'any

INDICADORS

DIA

XERINGUES RECOLLIDES (unitats)
PLANTACIÓ ARBRAT DE PARC (unitats)
PLANTACIÓ ARBUST (unitats)
ENCOIXINAT ESCOCELLS (unitats)
m 2 AFECTACIONS PORC SENGLAR
2

m IMPLANTACIÓ DE GESPA DE CLIMA CÀLID
ENTESTAT (unitats)
REENTESTAT (unitats)
ESQUEIXOS (unitats)
SEMBRA (unitats)
DEIXALLES URBANES (m 3)
DEIXALLES VEGETALS (m 3)

NOTA: Relacions entre hores treballades i indicadors:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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AFECTACIONS PORC SENGLAR
CAL INDICAR AMB UNA 'X'
SI HAN HAGUT O NO
AFECTACIONS PER SENGLAR
TOTS ELS DIES.

NO

SI

TIPOLOGIA EEVV AFECTATS
DATA
AFECTACIÓ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NOM O ADREÇA DE L'ESPAI

CODIS DELS EEVV
AFECTATS

m2 AFECTATS per ESPAI

HERBÀCIA SENSE REG HERBÀCIA AMB REG

ARBUSTIVA
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SEGUIMENT DE LES TASQUES ROTATIVES:

A.
C.
G.
T.
V.

CODI

4

NOM TREBALLADOR

Observacions:

1

2

3

en alçada
en vies de circulació
en àrees de gossos.
en talussos (maquinària)
en conducció de vehicles
5

6

7

8

9

10

Ed. 09/05/2016 Rev.4

Tram 2
Tram 1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Signatura:
Responsable brigada

24

25

26

27

28

29

30

Signatura i vist i plau:
Conservador o
Responsable territorial

31

